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Meldorfer Flachverblender
071-087
Плоска облицювальна плитка для оформлення фасадних і
внутрішніх поверхонь із зовнішнім виглядом цегляної кладки
або кладки з природного каменю.

Опис продукту

Плоскі елементи у вигляді клінкерної плитки на основі органічного в'яжучого для індивідуального
оформлення теплоізоляційних систем Capatect і для інших рівних, міцних поверхонь зі здатністю
до навантажень. Також для декоративного оформлення стін всередині приміщень.

Сфера застосування

■ переважно з мінеральних матеріалів,
■ атмосферостійкі
■ здатні до дифузії водяної пари,
■ зносостійкі, стійкі до механічних навантажень,
■ стійкі до ударів і подряпин,
■ стійкі до очищення,
■ стійкі до УФ
■ ручна формування,
■ велике розмаїття відтінків, також індивідуальних на замовлення
■ товщина 4-6 мм

Властивості

Три стандартних формату товщина 4-6 мм (тип «Sandstein / Песчанник» - три змішаних
формати). Індивідуальні формати, колірні тони і структури поверхні за запитом.

Упаковка/Розмір тари

 Формат II (DF) 

 Номер
продукту  Тип плитки  Упаковка Витрата

071 Плоска облицювальна плитка
(240 х 52 мм)

3,0 м2  в коробці =
192 шт.

64 шт./м2 

073
Кутова облицювальна плитка ¾
(175 х 115 х 52 мм)

3,0 м в коробці =
48 шт.

16 шт./м кута
(= 0,29 м2

поверхні)

075 Кутова облицювальна плитка 1/1
(240 х 115 х 52 мм)

3,0 м в коробці =
48 шт.

16 шт./м кута
(= 0,36 м2

поверхні)
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 Формат III (NF) 

 Номер
продукту

 Тип плитки  Упаковка Витрата

085 Плоска облицювальна плитка
(240 х 71 мм)

3,0 м2  в коробці =
144 шт.

48 шт./м2 

086
Кутова облицювальна плитка ¾
(175 х 115 х 71 мм)

3,0 м в коробке =
36 шт.

12 шт./м кута
(= 0,29 м2

поверхні)

087
Кутова облицювальна плитка 1/1
(240 х 115 х 71 мм)

3,0 м в коробці =
36 шт.

12 шт./м кута
(= 0,36 м2

поверхні)

 Формат: Exklusiv

Номер продукту Тип плитки Упаковка Витрата

078

плоска
облицювальна
плитка
OSLO, STOCKHOLM,
KOPENHAGEN
(40 x 400 мм)

AMMAN
(135 x 300 мм)

3,0 м2 /картон =141 шт.
3,0 м2 /картон
= 66 Stück

47 шт / м²

22 шт / м²

079

кутовий елемент
OSLO, STOCKHOLM,
KOPENHAGEN
(40 x 105 x 400 мм)

AMMAN
(135 x 145 x 220 мм)

3,0 м/картон
= 60 шт.

3,0 м/картон
= 21 шт

20 шт / м

7 шт / м

Необхідно враховувати незначні відхилення в розмірах для отримання природного зовнішнього
вигляду.
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Колірний відтінок Відтінки Для формату

Altweiß/ Старо-
білий

– II, III

Antik*/ Античний світлий, темний II, III

Brandenburg/
Бранденбург

– II, III

Dithmarschen/
Дітмаршен

– II, III

Friesland/ Фрізланд – II, III

Hamburg/ Гамбург  -  II, III

Juist*/ Юіст бежевий, бежево
сірий, бежево-жовтий

II, III

Mecklenburg*/
Мекленбург

світло-червоний, середньо-червоний, темно-червоний,
вогняний

II, III

Oldenburg*/
Ольденбург

світло-червоний, середньо-червоний, темно-червоний II, III

Rotbunt*/ Ротбунт
(відтінки червоної

цегли)

світлий, середній, темнийый II, III

Sylt*/ Зюльт Жовтий, оранжевий, жовто-оранжевий II, III

Westerwald*/
Вестервальд

Середньо-сірий, сірий з червоним відтінком, сірий з
зеленим відтінком

тільки III

Grau**/ Сірий – піщаник

Gelb**/ Жовтий – піщаник

Rot**/ Червоний – піщаник

Колірні відтінки

Format Exklusiv

OSLO светлый, темный 40 x 400 мм

STOCKHOLM  -  40 x 400 мм

KOPENHAGEN  -  40 x 400 мм

AMMAN  -  135 x 400 мм
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*  Різні відтінки цих кольорів упаковані в одній коробці шарами. Для досягнення природної гри
кольору їх необхідно перемішати перед наклеюванням.

** Щоб отримати природну гру кольору, ці колірні тони необхідно замовляти окремо і потім
перемішувати між собою.

Берегти від перегрівання і вологості, навіть в упаковці!Зберігання

■ Теплопровідність: 0,70 W/(m•K) відповідно DIN EN 12667
■ Еквівалент дифузії повітряного шару
sd H 2 O:

бл. 0,90 м в комбінації з армованим
шаром згідно DIN 52615

■ Водопроникність (показник w): oк. 0,27 кг/(м2  • ч0,5) відповідно DIN 52617
■ Ударостійкість: Категорія I (найвища), згідно ETAG 004

Технічна характеристика

■ Meldorfer Ansatzmörtel 080 - розчин для приклеювання, колірний відтінок: цементний сірий,
піщаний білий, антрацит.

■ Meldorfer Fugenmörtel 081 - розчин для заповнення швів, колірний відтінок: цементний сірий.
■ Meldorfer Zahnkelle 098 - спеціальні зубчаста кельма, за допомогою якої легко регулюється

товщина нанесення розчину.
■ Meldorfer Winkelschere 098 - спеціальні ножиці для розрізання елементів Meldorfer.

Додаткові продукти

Застосування

Армуючі шари з наступних матеріалі:Придатні основи

■ Longlife Spachtel
■ Capatect-ZF-Spachtel 699
■ Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M
■ Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

A також поверхні з:

■ розчинної групи PII, PIII згідно DIN V 18550,
■ бетон,
■ старі мінеральні штукатурки і покриття з несучою здатністю,
■ гіпсокартонні плити або штукатурки розчинних груп PI і РV на поверхнях всередині приміщень

Поверхні для приклеювання Meldorfer Flachverblender повинні бути рівними, чистими, сухими,
міцними, зі здатністю до навантажень, не містити розділяючих речовин.
Нові ґрунтувальні штукатурки повинні затвердіти протягом хв. 2-4 тижнів.
При застосуванні Meldorfer Flachverblender в теплоізоляційних системах Capatect шару не
повинна добре висохнути.

Підготовка основи

Температура при застосуванні:Умови застосування

При нанесенні і висиханні температура циркуляційного повітря і поверхні не повинна опускати
нижче +5оС.

Не наносити на поверхню, нагріту сонцем, а також під час дощу і сильному вітрі.

Відразу після застосування промити інструменти водою.Очищення інструментів

На поверхні на цементній основі (а також на мінеральні армируючі маси) необхідно нанести
грунтувальне покриття Putzgrund 610.

Проміжне покриття
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Деякі кольори «Програми Meldorfer» складаються з різних за тоном відтінків. Для отримання гри
кольору на поверхні необхідно заздалегідь добре перемішати між собою різні відтінки. Тому не
можна укладати елементи прямо з коробки (тому що відтінки укладені шарами), щоб уникнути
концентрації одного відтінку на ділянках поверхні.
Поверхня, на яку укладаються плитки, рівномірно розмічається горизонтальними лініями по
висоті:
Формат II: бл. 32 см = 5 шарів
Формат III: бл. 32 см = 4 шари
Тип «піщаник»: індивідуально.
При цьому необхідно враховувати ширину швів бл. 12 мм
Exklusiv тип OSLO, KOPENHAGEN, STOCKHOLM:
300 мм = 6 шарів. При цьому необхідно враховувати ширину швів бл. 10 мм
Exklusiv тип AMMAN:
440 мм = 3 шари. При цьому необхідно враховувати ширину швів бл. 12 мм
Якщо необхідно враховувати фіксовані лінії (віконні, дверні перемички, ряд цегли на ребро і т.
п.), вони повинні служити вихідною точкою для розмітки поверхні. При цьому потрібно
враховувати невеликі відхилення в розмірах при маркуванні по висоті.
Приклеювання облицювальних плиток доцільно проводити зверху вниз, починаючи з кутових
елементів. Розчин для укладання Meldorfer Ansatzmörtel 080 необхідно наносити смугами
всередині маркування по висоті і прочісувати в горизонтальному напрямку зубчастої кельмою
Meldorfer Zahnkelle (4х6 мм).
За допомогою плиток типу «Пісковик» при регулярній або довільної комбінації різних форматів і
відповідного розкрою можна досягти дуже гармонійного оформлення поверхні. Рекомендується
перемішати між собою три колірних тони: сірий, жовтий і червоний.
Кожну облицювальну плитку необхідно щільно втиснути в розчин для укладання, щоб не
виникало пустот. Потрібно наносити розчин для укладання тільки на ту ділянку поверхні, який
відразу ж буде покритий облицювальними плитками. Необхідно стежити за точним розподілом
ложкових і точкових елементів кладки.
Після цього розчин на швах рівномірно розгладити 10-мм-пензликом, розподіляючи його по
краях плитки. Кожен елемент повинен бути добре запечатаний з усіх боків, щоб виключити
проникнення води під плитку. Розчину, який потрапив на плитку, дати добре висохнути і потім
змести м'якою щіткою.

Приклеювання та закладення швів

За бажанням і для більшої впевненості можна також заповнити шви спеціальної цементно-сірою
масою для заповнення швів Meldorfer Fugenmörtel 081.

Примітки

Облицювальні елементи Meldorfer Flachverblender формуються вручну, це індивідуально
вироблений продукт, тому необхідно враховувати можливі незначні відхилення в колірному тоні
і розмірі.
Для отримання природної гри кольору слід уникати скупчення одного відтінку на ділянці
поверхні.

Вступ

Невелику кількість відходів можна утилізувати разом з побутовими відходами.
Велика кількість відходів утилізувати як змішані будівельні відходи і відходи при знесенні.

Утилізація

 

Технічна інформація М071R NOE · Видання: June 2017
Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не
звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов’язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації .  ДП "Капарол Україна" вул.

Алма-Атинська, 35-а · м. Київ · 02092 · Тел. +380 44 379 06 91 · E-Mail: info@caparol.ua · Інтернет-сторінка www.caparol.ua


