
Технічна інформація CT615R NOE

Capatect Rollkleber 615
Пластичний і наповнений дисперсійний клей

Опис продукту

Спеціальний клей для приклеювання фасадних ізоляційних плит Capatect-PS-
Fassadendämmplatten для теплоізоляційної композиційної системи Capatect В.
Спеціально для ДСП і інших рівних, слабо вбираючих поверхонь, що володіють здатністю до
навантажень.

Сфера застосування

■ займистість: «важко займистий»
■ тривала висока адгезія з деревом, дерев'яними матеріалами, полістирольним пінопластом, а

також мінеральними поверхнями
■ володіє паропроникністю
■ готовий до застосування
■ зручний в застосуванні
■ тривалий час застосування
■ дуже хороша пластичність
■ пастоподібна консистенція

Властивості

Відро 25 кгУпаковка/Розмір тари

Світло-бежевийКолірні відтінки

У прохолодному, сухому місці, без морозу. Берегти від прямих сонячних променів. При
тривалому часі простою (наприклад, взимку) контейнери необхідно повністю спустошити.

Зберігання

■ міцність при розтягненні на стружковій плиті V 100: > 0,77 Н/мм2

■ міцність при розтягненні на полістирольному пінопласті: > 0,1 Н/мм2
Технічна характеристика

■ Щільність: бл. 2,0 кг/дм3 

■ Коефіцієнт опору дифузії µ (H2 O): µН2 О > 150
■ Консистенція: пастоподібна

Застосування

Основи повинні бути рівними, чистими, сухими, міцними, слабо вбираючими, володіти здатністю
до навантажень, не містити розділяючих речовин.

Придатні основи

Клей Capatect-Rollkleber 615 готовий до нанесення за допомогою зубчастої кельми. Продукт
необхідно перемішати мішалкою на повільних обертах. При необхідності для отримання
необхідної консистенції додати трохи води.
При нанесенні вовняним валиком для отримання необхідної консистенції додати невелику
кількість води (максимум 2%).

Підготовка матеріалу

Залежно від способу нанесення, товщини шару і рівності поверхні.Витрата
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Нанесення валиком: бл. 2 кг/м2.

Нанесення зубчастою кельмою: бл. 2,5 кг/м2.

Температура застосування:Умови застосування

Під час нанесення і фази висихання температура циркуляційного повітря і поверхні мін. +5о С
макс. 30оС.

Не застосовувати при прямому сонячному світлі, вітрі, тумані або високій вологості повітря.
Для захисту від дощу під час фази висихання каркас необхідно покрити тентом.

При температурі + 20 °C і відносній вологості повітря 65 % в залежності від товщини шару
близько 24 годин.

Період висихання

При більш низькій температурі, а також при більш високій вологості повітря зазначені інтервали
часу збільшуються.

Відразу після застосування почистити інструменти водою.Очищення інструментів

Як правило, клей Capatect-Rollkleber 615 наноситься на поверхню стіни / основи.

Нанесення зубчастою кельмою:
При нанесенні зубчастою кельмою клей необхідно нанести рівномірно і прочесати зубчастою
кельмою 6 х 4 мм. Даний спосіб нанесення оптимальний для вертикальних поверхонь.

Нанесення валиком:

Приклеювання теплоізоляційних
плит

Клей наноситься рівномірно за допомогою валика з овечої вовни до стану достатнього для
повного змочування поверхні. Даний спосіб нанесення оптимальний для горизонтальних
поверхонь (наприклад, нанесення покриття на готові елементи в заводських умовах).
При обох способах нанесення необхідно покривати клеєм тільки ту поверхню, яка буде
безпосередньо стикатися з ізоляційною плитою. Час перебування у відкритому стані при 20оС
становить 15 хвилин. При підвищеній вбираючій здатності поверхні, температурі, вентиляції, а
також сонячному світлі клей сохне відносно швидко. Це може зумовити проблемну адгезію.
Клей може також наноситися повністю на поверхню ізоляційної плити.
Ізоляційні плити міцно вдавлюються в поверхню легкими поштовхами, щоб виникло стійке
клейове з'єднання. Клей, що виступив по краях, видалити шпателем. При приклеюванні першого
ряду плит до плінтуса / цокольної планки необхідно стежити за тим, щоб плити міцно прилягали
до переднього канту шини. Шина (спрямувальна рейка) ні в якому разі не повинна виступати
вперед через недостатній шар клею.
Приклеювання ізоляційних плит повинно завжди здійснюватися в щільному сполученні.

Примітки

Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі негайно промити їх чистою водою.
Не допускати попадання в каналізацію, стічні води і в грунт.
Паспорт безпеки за запитом професійних користувачів.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Здавати в утилізацію тільки порожню упаковку (без залишків матеріалу).
Рідкі матеріали утилізувати як відходи водорозчинних клеїв.
Затверділі залишки матеріалу утилізувати як затверділі клеї або як побутові відходи.

Утилізація
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