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Capatect-Ceratherm-Fugenmörtel 
082
Суміш для заповнення швів при облицюванні теплоізоляційних
композиційних систем Capatect-WDVS А і В керамічною
плиткою.

Опис продукту

Заповнення швів з допомогою кельми і спеціального інструменту для розшивки швів при
облицюванні негорючих і важкозаймистих теплоізоляційних композиційних систем Capatect
керамічною плиткою.

Сфера застосування

■ атмосферостійкий
■ зручний в застосуванні
■ стійкий до заморозків і солі
■ не вимивається дощем
■ водовідштовхуючий
■ з найменшою усадкою
■ відкритий для дифузії водяної пари
■ особливо рекомендується для застосування в ТІКС (WDVS)

Властивості

Мішок 25 кгУпаковка/Розмір тари

082/11: сірийКолірні відтінки

082/12: темний антрацит

В сухому місці, берегти від вологи і сонця. Термін зберігання бл. 12 місяців.Зберігання

■ Поводження при пожежі: негорючий матеріал А2 – DIN 4102 в рамках системи Capatect-
WDVS A с ізоляційними плитами з мінеральної вати

■ Коефіцієнт водопоглинання: w < 0,2 кг/(м2 • ч0,5) в поєднанні с DIN 52617

Технічна характеристика

Застосування

Поверхня плитки повинна бути чистою і вільною від забруднень і речовин, без залишків
висохлого розчину.

Придатні основи

У чисту ємність налити приблизно 2,5-3,0 л води і розмішати вміст мішка (25 кг) до отримання
землисто-вологої однорідної маси без грудок.
Замішаний матеріал можна використовувати протягом приблизно 2 ½ годин при температурі
20оС. При більш високій температурі час придатності матеріалу скорочується, при більш низькій
- збільшується.

Підготовка матеріалу
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Формат плит Приблизна витрата (кг/м 2 ) при глибині шва

15 мм 10 мм 8 мм

240 х 52 4,9 3,3 2,6

240 х 71 3,9 2,6 2,1

240 х 115 3,0 2,0 1,6

Витрата

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

Умови застосування

Не наносити при прямих сонячних променях, сильному вітрі, тумані або високій вологості
повітря.

При температурі 20оС і відносній вологості повітря 65% розчин для розшивки швів має суху
поверхню через 24 години. Повне висихання через 2-3 дні.

Період висихання

Відразу після застосування почистити інструменти водою.Очищення інструментів

Взяти розчин на кельму і укласти на шов за допомогою інструменту для розшивки швів
відповідної ширини. Вирівняти з легким натиском. При необхідності видалити виступаючий збоку
матеріал перед сушінням за допомогою щітки або скребка.

Приклеювання та закладення швів

Примітки

При роботі з пористими або матовими глазурований клінкерними плитками 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.

Вступ

Продукт призначений тільки для промислового застосування. Подразнення очей і шкіри.
Можлива сенсибілізація при контакті зі шкірою.
Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникати потрапляння в очі і на шкіру. При попаданні в
очі відразу ретельно 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. Бризки матеріалу відразу змити великою кількістю
води. Не вдихати пил.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

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

Утилізація

Символ небезпечності:Дані з безпеки / маркування при
транспортуванні

Xi – викликає подразнення.

Містить цемент.

Див. також паспорт безпеки.
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