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Capatect-ZF-Spachtel 699
Готова до застосування, посилена волокнами легка
шпатлювальна маса для створення армуючих шарів.

Опис продукту

Армуюча шпаклівка для теплоізоляційної композиційної системи Capatect-WDV-System B.
Ремонтна шпаклівка. Підходить для установки кутових шин. Може використовуватися в якості
клею на сильно вбираючих основах.

Сфера застосування

■ пожежобезпека: «важкозаймиста» – В1
■ хороша адгезія
■ атмосферостійка, водовідштовхуючі властивості згідно DIN 18 550
■ пропускає водяну пару
■ розбавляється водою
■ зі слабким натягом
■ готова до застосування
■ проста та зручна в застосуванні
■ може використовуватись у якості клею на сильно вбираючих поверхнях

Властивості

Відро 20 кг, контейнер OneWay 800 кг.Упаковка/Розмір тари

природний білийКолірні відтінки

В сухому, прохолодному місці, без морозу.Зберігання

Берегти від прямого сонячного проміння.

При тривалому періоді простою (наприклад, на зиму) контейнери необхідно повністю
випорожнити.

■ Щільність: бл. 1,2 кг/дм3

■ Товщина повітряного шару, еквівалентна дифузії водяної пари sd Н2О: бл. 1,0 м  згідно DIN
EN 7783, клас V2 (середній) при товщині шару у відповідності до ТІ

■ Коефіцієнт водопоглинання: w ≤ 0,14 кг/(м2 · ч0,5) згідно DIN EN 1062, клас W2 (середній)
■ Консистенція: пастоподібна

Технічна характеристика

Застосування

Можливі зсуви на швах полістирольних плит з жорсткого пінопласту необхідно попередньо
відшліфувати. Видалити пил від шліфування.
Підвіконня та інші навісні (приставні) будівельні елементи необхідно заклеїти.

Підготовка основи
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Шпаклювальна маса Capatect-ZF-Spachtel 699 готова до застосування, її необхідно лише
перемішати перед нанесенням. Консистенцію можна відрегулювати за допомогою додавання
невеликої кількості води.
Армуюча маса наноситься по ширині смуги тканини на ізоляційну плиту, тканину Capatect
Gewebe 650 вдавлюється з напуском в 10 см. Потім наноситься шпаклівка в техніці «мокре по
мокрому», щоб забезпечити повне покриття тканини. Тканина повинна розташовуватися у
верхній третині армуючого шару. Загальна товщина шару повинна складати 2-3 мм.
При використанні захисних кутових шин Capatect-Eckschutzschienen в області зовнішніх кутів
тканина повинна огинати кут на 10 см.
При застосуванні Capatect-Gewebe-Eckschutz смуги тканини доводяться до кута.

Підготовка матеріалу

бл. 1,2 кг/м2 на 1 мм товщини шару.Витрата

Дана величина є приблизною. Необхідно враховувати відхилення, що обумовлені умовами на
об'єкті і областю застосування.

При нанесенні і висиханні температура циркуляційного повітря і поверхні повинна бути не нижче
+5°С і не вище +30°С.
Не наносити при прямих сонячних променях, сильному вітрі, тумані або високій вологості
повітря.
Слідувати вказівкам в інструкції німецької профспілки в сфері штукатурних робіт «Нанесення
штукатурок при високій або низькій температурі».

Умови застосування

При температурі + 20 °C та відносній вологості повітря 65 % поверхня армуючого шару суха
через 24 години, повністю висихає і може піддаватися навантаженням через 3 дні.

Період висихання

Перед подальшою обробкою поверхні необхідно перевірити, чи достатньо сухий весь шар
нанесеного матеріалу.

Відразу після використання промити водою.Очищення інструментів

Примітки

Зберігати в недоступному для дітей місці.
При попаданні в очі відразу промити водою.
Не допускати попадання в каналізацію, стічні води і в грунт.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Утилізувати тільки порожню упаковку. Рідкі залишки продукту можуть утилізуватися як відходи
матеріалів, що клеять, змішуються з водою, засохлі залишки продукту - як затверділі клеючі
матеріали або побутове сміття.

Утилізація

див. паспорт безпеки.Дані з безпеки / маркування при
транспортуванні
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