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Capatect OrCa-Spachtel
Готова для застосування легка армуюча маса, посилена
вуглецевими волокнами, для негорючих теплоізоляційних
композитних систем Capatect Carbon.

Опис продукту

Не горюча дисперсійна шпаклівка для створення армуючого шару підвищеної міцності до
термічних та механічних навантажень в композиційних системах теплоізоляції з утеплювачем з
мінеральної вати.

Сфера застосування

■ Реакція на вплив вогню: A2-s1,d0 (незаймиста) згідно DIN EN 13501-1Властивості

■ Готова для застосування

■ Проста у застосуванні

■ Низька витрата матеріалу

■ Відмінна адгезія

■ Водовідштовхувальна

■ Надстійка до ударів і тріщин

■ Ударостійкість до 20 джоулів (1-шарова система)

■ Ударостійкість до 60 джоулів (2-шарова система)

Відро 20 кг.Упаковка/Розмір тари

Кремово-білийКолірні відтінки

Зберігати в сухому, прохолодному, без морозу місці та подалі від прямих сонячних променів.Зберігання

■ Щільність: бл. 1,3 г/см3

■ Еквівалент дифузії повітряного шару на
шпаклівці Capatect 190:

< 0,5 м згідно DIN EN ISO 7783, клас V2 згідно DIN
EN 15824

■ Водопроникність (показник w): ≤ 0,1 кг/(м²·h0,5) згідно DIN EN 1062-3, клас W3 
згідно DIN EN 15824

■ Ударостійкість: до 60 джоулів (в залежності від структури системи)
■ Основа зв'язуючої речовини: силикатно-органо-гібридна дисперсія

Технічна характеристика

Зазначені величини є приблизними, в різних партіях можливі невеликі відхилення через
застосування натуральної сировини.
Не можна покривати мінеральними фінішними штукатурками і армуючими масами!

Вказівки
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Застосування

Всі основи повинні бути несучими, сухими, рівними (DIN 18202 або 18203), чистими та без
антиадгезивних залишків.

Придатні основи

Capatect OrCa-Spachtel готова для застосування і її слід перемішати тільки безпосередньо до
застосування. Консистенцію можна розмішати, додавши невелику кількість водопровідної води.

Підготовка матеріалу

Діагональне армування: Перед нанесенням армувальної сітки на всю площу, діагональні
елементи армувальної сітки або полотна сітки повинні бути вбудовані в кутову зону будівельних
отворів по діагоналі.

Метод нанесення

Армуючий шар: Щоб забезпечити рівномірну, рівну поверхню, рекомендується двошарова
обробка: Нанесіть перший шар Capatect OrCa-Spachtel (прибл. 1-2 мм товщини шару) для
стабілізації поверхні теплоізоляційної плити.

Після затвердіння цього шару нанесіть таку саму армуючу масу на теплоізоляційні плити
шириною полотна армувальної сітки. Дуже ретельно притисніть армувальну сітку Capatect OrCa-
Gewebe 653 у щойно нанесений, вологий армувальний шар із перекриттям прибл. на 10 см.
Потім нанесіть наступний шар армуючої маси (мокрим по мокрому), щоб забезпечити повне
покриття сітки. Сітка повинна бути вкладена у верхню третину армувального шару. Забезпечте,
щоб загальна товщина армуючого шару була прибл. 4-5 мм

Прибл. 1,3 кг/м2 на 1 мм товщини шару. Необхідно враховувати відхилення, обумовлені
умовами на об’єкті та умовами застосування

Витрата

Температура обробки: Від +8°C до прибл. +30°C необхідно для матеріалу, основи, води та
навколишнього повітря під час нанесення та затвердіння. Не наносити при прямих сонячних
променях, за умови сильного вітру, в тумані або при високій відносній вологості повітря, а також
дощу або морозі.

Умови застосування

При температурі 20°C і відносній вологості повітря 65% поверхня армувального шару стає
сухою через 24 години, повністю висихає і може піддаватися навантаженням через 2-3 дні.
Залежно від погодних умов (не раніше ніж через 2-3 дні), армувальний шар можна покривати
штукатуркою Thermosan-Fassadenputz NQG.

Період висихання

Не можна покривати мінеральним верхнім покриттям (напр. фінішною штукатуркою або
армуючими масами).

Вказівки

Примітки

Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити належне провітрювання під час
використання та висихання. Не вживати їжу, не пити і не курити під час використання продукту.
При попаданні в очі негайно і ретельно промити водою. Не допускати потрапляння в
каналізацію, стічні води і в ґрунт. Містить суміш 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-он та 2-метил-2Н-
ізотіазол-3-он (3:1), 2-гідроксипропілнеододеканоат, 2-метил-2Н-ізотіазол-3-один. Може
викликати алергічні реакції.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

У Німеччині: Консультації для хворих на алергію з алергією на ізотіазолінон за гарячою лінією
0800/1895000 (безкоштовно з стаціонарної лінії Німеччини).

Додаткова інформація: див. Паспорт безпеки матеріалів

Матеріали та вся супутня упаковка повинні бути утилізовані безпечним чином відповідно до всіх
вимог місцевих органів влади. Особливу увагу слід приділяти утилізуванню відходів з місця
відповідно до стандартних процедур будівельної ділянки. Для переробки надаються тільки
повністю порожні контейнери. У Німеччині: Утилізувати контейнери з залишками рідкого
матеріалу як залишки фарб на водній основі, а висушений матеріал – як відходи затверділих
фарб або як побутові відходи.

Утилізація

Граничне значення ЄС для вмісту ЛОС: Згідно Директиви ЄС 2004/42: < 1%; < 10 г/лДані з безпеки / маркування при
транспортуванні
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