
Технічна інформація FS030D NOE

Duparol Fassaden-Spachtel TB
Готова до застосування фасадна шпаклівка на основі
синтетичної смоли з вмістом розчинників.

Опис продукту

Шпаклювальна маса, що легко розтягується, для тонкошарового шпаклювання з товщиною
шару до 3 мм для санації невеликих дефектів і нерівностей в штукатурці та бетоні, для
повношарового згладжування і вирівнювання нерівномірно затертої дрібнозернистої
штукатурки, а також для згладжування бетону. Максимальна товщина шару: 3 мм.

Сфера застосування

■ атмосферостійкість
■ морозостійкість при застосуванні та зберіганні
■ простота в застосуванні
■ може піддаватись шліфуванню
■ висока адгезія з основою

Властивості

синтетична смолаВ’яжуче

20 кгУпаковка/Розмір тари

У прохолодному місці, в щільно закритій упаковці.Зберігання

Застосування

Мінеральні поверхні, вапняно-цементні штукатурки, цегляна кладка, бетон.
Поверхні з відкладеннями бруду, борошнисто-зернистим шаром або водоростями необхідно
почистити механічним способом або струменем води під напором зверху вниз.
Основи повинні володіти несучою здатністю, бути чистими, сухими, без розділяючих речовин.

Придатні основи
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Штукатурки розчинних груп PII і PIII:
Нові штукатурки можна покривати після повного висихання, як правило, через 2-4 тижні.
Старі штукатурки: місця поновлення штукатурки повинні добре схопитися і просохнути. На
грубопористих, вбираючих або старих штукатурках з легким осипом піску рекомендується
ґрунтування з використанням продукту OptiGrund E.L.F. На критичних поверхнях необхідно
ґрунтування продуктом Dupa-grund.

Бетон: для слабо вбираючих або гладких поверхонь необхідне ґрунтувальне покриття
CapaGrund Universal. На грубо пористі, вбираючі поверхні і поверхні з легким піщаним осипом
нанести ґрунтувальне покриття OptiGrund E.L.F. На борошнисто-порошаться поверхнях
необхідно ґрунтування продуктом Dupa-grund.

Волокнисті цементні плити (без покриття): для плит з поверхневим ущільненням потрібне
ґрунтувальне покриття Dupa-Haftgrund. На вивітрені, сильно вбираючі плити нанести
ґрунтувальне покриття Dupa-grund. Вільно розташовані плити необхідно обробити повністю,
включаючи зворотну сторону та краї.

Покриття з дисперсійними фарбами, стійкі до навантажень: покриття дисперсійними
фарбами з крейдовим осипом очистити за допомогою струменя води під напором при
дотриманні встановлених законом норм. Глянцевим поверхням надати шорсткості. Нанести
ґрунтувальне покриття Putzgrund 610 або Dupa-grund (розбавити на 20% спиртом).

Покриття, не стійкі до навантажень і виконані дисперсійними фарбами, лаками або
штукатурками на основі синтетичних смол: Повністю видалити відповідним методом,
наприклад, механічним способом або за допомогою хімічного розчину. Почистити поверхні за
допомогою струменів гарячої води під тиском з дотриманням місцевих норм. На слабо
вбираючі або гладкі поверхні нанести ґрунтувальне покриття CapaGrund Universal. На вбираючі
поверхні і поверхні з крейдовим або піщаним осипом нанести ґрунтувальне покриття Dupa-
grund.

Підготовка основи

Нанести матеріал шпателем або розгладжувальною кельмою. Шпаклівка Duparol Fassaden-
Spachtel TB добре шліфується в сухому стані.

Метод нанесення

Товщина шару, що наноситься:
Оптимальна товщина шару, що наноситься 2-3 мм. За один робочий прийом можна наносити
шар до 3 мм.

Подальша обробка:
Оптимально підходять матеріали лінійки Duparol: Duparol-W, Duparol Universal-Fassadenfarbe.

Структура покриття

В залежності від способу нанесення та товщини шару бл. 500–800 г/м2 і більше.Витрата

Нижня температурна межа при нанесенні покриття і висиханні:
Шпаклівку Duparol Fassaden-Spachtel TB можна наносити при температурі навколишнього
повітря і основи до -5 ° C, якщо поверхня суха і без льоду. Попередньо продукт повинен
зберігатися протягом одного дня при температурі + 20 ° C.

Умови застосування

Duparol Fassaden-Spachtel TB при температурі 20°C і відносній вологості повітря 65% через 48
годин поверхню суха. При більш низькій температурі повітря потрібно розраховувати на
збільшення часу висихання.

Період висихання

Уайт-спіритом або бензон-розчинником.Очищення інструментів

Примітки

див. паспорт безпеки.Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Зберігати в недоступному для дітей місці. При шліфуванні використовувати фільтр від пилу Р2.
Під час застосування і висихання необхідно забезпечити ретельне провітрювання. Не їсти, не
пити, не курити під час застосування даного продукту. При попаданні в очі і на шкіру відразу
ретельно промити водою. Не допускати попадання в каналізацію, стічні води і в грунт. Відразу
після застосування промити робочі інструменти водою з милом.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Для утилізації тільки порожні ємності. Рідкі матеріали здати в пункт збору старих фарб і лаків.Утилізація

дисперсія синтетичної смоли, мінеральні наповнювачі, розчинники, вода, добавки, консерванти.Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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