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Capatect Ceratherm
Fugenschlämme 083
Суміш для розшивки швів керамічного покриття на
теплоізоляційних композиційних системах Capatect-WDVS А і
В.

Опис продукту

Суха суміш для приготування розчину для замазки швів на керамічних покриттях
теплоізоляційних композиційних систем Capatect-WDVS A і В.

Сфера застосування

■ атмосферостійкий
■ стійкий до морозу і солей, що викликають танення
■ стійкий до злив
■ водовідштовхуючі властивості
■ низька усадочна деформація
■ відкритий для дифузії
■ простий і зручний в застосуванні
■ легко змивається з керамічної поверхні
■ особливо добре підходить для застосування в ТІКС:
■ не горить A2 - DIN 4102 в складі теплоізоляційної композиційної системи Capatect-WDVS A з

ізоляційними плитами з мінеральної вати
■ важкозаймистий В1 - DIN 4102 в складі теплоізоляційної композиційної системи Capatect-

WDVS В з плитами з полістиролу твердої піни

Властивості

Мішок 25 кгУпаковка/Розмір тари

083/11: титановий сірийКолірні відтінки

У сухому, прохолодному місці, без морозу.
Термін зберігання оригінальній закритій упаковці бл. 9 місяців.

Зберігання

■ Максимальна величина зерна: дрібне зерно
■ Об'ємна густина свіжого розчину: бл. 1,5 г/см3

■ Основа в'яжучого: мінеральне в'яжуче відповідно до DIN EN 197-1 зі спеціальними
добавками.

Технічна характеристика

Застосування

Краї керамічного покриття і поверхня повинні бути чистими і вільними від забруднень і речовин.
Видалити залишки висохлого розчину для укладання покриття.
Підготувати рівномірну глибину шва мінімум 6 мм та ширину шва 5-20 мм.
Глибоко розташовані шви необхідно заповнювати двома шарами матеріалу.
Сильно вбираючі поверхні попередньо змочити водою.
Розчин для укладання до моменту розшивки швів повинен схопитися і висохнути. Необхідно
стежити за тим, щоб поверхня і кромки швів мали однакову рівномірну вбираючу здатність.

Підготовка основи
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У чисту ємність налити приблизно 6 л води і розмішати мішалкою на повільних обертах до
отримання однорідної маси з однорідним колірним тоном. Через 3 хвилини ще раз перемішати.
Матеріал, що починає застигати / твердіти, не можна розбавляти водою, інакше станеться
порушення процесу схоплювання.
Не можна замішувати більшу кількість матеріалу, ніж можна використовувати за 40 хвилин.

Підготовка матеріалу

Помістити розчин в шов за допомогою гумового інструмента для обробки швів або губчастої
дошки. При цьому необхідно стежити за тим, щоб шов був попередньо змочений водою.
Необхідно стежити за повним заповненням шва.

Метод нанесення

Залишки розчину перед застигання необхідно повністю видалити.
Губкою змити з поверхні матовий наліт, цементний наліт почистити відповідним миючим
засобом.

На покриттях з великими порами залишки розчину для швів можуть міцно закріпитися.
Приєднувальні шви з чужорідними матеріалами необхідно заповнити еластичними
наповнювачами для швів.

бл. 3-5 кг/м2Витрата

Тут вказані приблизні величини. Точна величина витрати залежить від формату плит, ширини і
глибини шва і визначається при пробному нанесенні на об'єкті.

Температура при застосуванні:Умови застосування

При нанесенні і висиханні температура циркуляційного повітря і поверхні повинна бути не нижче
+ 5°С і не вище +30 оС.
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».
Берегти від занадто швидкого висихання. У разі сумнівів рекомендується змочити поверхню
чистою водою для забезпечення рівномірного затвердіння.

При температурі 20оС і відносній вологості повітря 65% розчин для розшивки швів має суху
поверхню через 24 години.

Період висихання

Відразу після застосування почистити інструменти водою.Очищення інструментів

Примітки

При роботі з пористими плитами або матовим глазурованим покриттям обов'язково нанесіть
пробне покриття. На подібній поверхні можуть залишатися застиглі (прилипли) залишки розчину.
Залежно від вологості поверхні і вбираючої здатності краю плитки при висиханні розчину для
розшивки швів можуть з'явитися відмінності в колірному тоні. Тому по можливості
рекомендується проводити роботи при однакових умовах

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Цей мінеральний порошковий продукт реагує як луг. Викликає подразнення шкіри. Небезпека
серйозного пошкодження очей. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не вдихати пил.
Уникати потрапляння в очі і на шкіру. При попаданні в очі рясно промити водою і звернутися до
лікаря. При роботі надягати спеціальні захисні рукавички та окуляри / захисну маску для
обличчя. При ковтанні відразу звернутися до лікаря і показати упаковку або етикетку.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Утилізувати тільки порожню упаковку. Затверділі залишки продукту утилізувати як змішані
відходи при знесенні і будівництві.

Утилізація

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