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Capatect Ceratherm Mörtel DP
Мінеральний заводський сухий розчин для приклеювання і
армування ізоляційних плит в системі Capatect-Ceratherm
System II.

Опис продукту

Приклеювання фасадних ізоляційних плит з мінеральної вати і пінополістиролу.
Армування (4-7 мм) для теплоізоляційної композиційної системи Capatect-Ceratherm II.

Сфера застосування

■ матеріал для приклеювання і армування ізоляційних плит
■ атмосферостійкий
■ водовідштовхуючі властивості
■ висока пропускна здатність водяної пари
■ простий і зручний в застосуванн
■ хороша адгезія на всіх мінеральних поверхнях, полістирольному жорсткому пінопласті і на

ізоляційних плитах з мінеральної вати

Властивості

Мінеральне в'яжуче відповідно до DIN EN 197-1, DIN EN 459-1, порошок дисперсії синтетичної
смоли.

В’яжуче

Мішок 25 кгУпаковка/Розмір тари

СірийКолірні відтінки

У сухому, прохолодному місці, без морозу.
Термін зберігання в оригінально закритій упаковці бл. 12 місяців, протягом 12 місяців містить
невелику кількість хроматів.

Зберігання

■ Насипна вага: бл. 1,4 кг/дм3

■ Еквівалентна диффузії товщина повітряного шаруя (4 мм): Sd < 0,1 м згідно DIN EN ISO 7783
■ Адгезійна міцність на розтяг на полістиролі: ≥ 0,08 Н/мм2

■ Водопроникність: w < 0,15 кг/(м2 · ч.0,5 ) по DIN EN 1062

Технічна характеристика

Застосування

Заклеїти підвіконня та інші виступаючі деталі.
Особливо ретельно необхідно покрити скляні, керамічні поверхні, клінкер, природний камінь,
лаковані, покриті лазурю і анодовані поверхні.
Цегляна кладка, бетон або міцні покриття повинні бути чистими, сухими і з здатністю до
навантажень. Забруднення і розділяючі речовини (наприклад, масла), а також виступаючі
залишки розчину необхідно видалити.
Пошкоджені, відшаровуються старі покриття та структурні штукатурки необхідно ретельно
видалити. Порожнечі штукатурки необхідно відбити і зашпаклювати врівень. Сильно вбираючі
поверхні, а також з піщаним осипом необхідно ретельно очистити до твердої речовини і
заґрунтувати концентратом Sylitol-Konzentrat 111.

Підготовка основи
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Розчин Capatect-Ceratherm Mörtel DP можна замішувати за допомогою потужної мішалки на
поільних обертах або мішалки примусової дії. Змішати матеріал з чистою, холодною водою до
утворення однорідної маси без грудок.
Потреба у воді бл. 5,8 л на мішок 25 кг.
Початківець застигати матеріал ні в якому разі не можна розбавляти водою.

Підготовка матеріалу

Приклеювання:
Нанести клейову масу смігасто-точковим методом із зворотного боку плити (по краях смуги
шириною бл. 5 см, в середині 3 плями завбільшки з долоню, контактна поверхня з клеєм ≥
40%). Кількість клею, що наноситься залежить від похибок поверхні, при цьому нерівності до 2
см можуть бути вирівняні клеєм.
При використанні ізоляційних плит товщиною> 100 мм для підтвердження класу будівельних
матеріалів В1 необхідно в області перемичок (наприклад, вікна, двері) розташувати смугами
плити з мінеральної вати на висоті 20 см. В якості альтернативи можна використовувати
протипожежний ригель.

Метод нанесення

Армування:
Після нанесення кутового захисту на віконні укоси і кантів, а також діагонального армування
кутів фасадних прорізів необхідно нанести шпатлювальну масу по ширині смуги тканини на
ізоляційну плиту і втиснути тканину Capatect-Gewebe 650 з напуском бл. 10 см. Потім
зашпатлювати в техніці «мокре по мокрому», щоб забезпечити повношарове покриття тканини.
Армуючий шар повинен бути ≥ 4 мм.

Кріплення дюбелями:
При дюбельному кріпленні армуючої тканини армуючий шар наноситься в 2 прийоми (2 шари).
У перший шар укладається армована тканина, потім проводиться кріплення дюбелями і
наноситься другий шар.

Приклеювання:
бл. 4,5-6,0 кг/м2

Витрата

Армування:
в залежності від товщини шару
бл. 1,4 кг/м2

Тут наводяться приблизні величини витрати, необхідно враховувати відхилення, зумовлені
особливостями об'єкта і застосування.
Товщина армуючого шару: 4-7 мм.

При нанесенні і сушці температура циркуляційного повітря і поверхні повинна бути не нижче +
5°С і не вище +30оС.
Не наносити при прямих сонячних променях, сильному вітрі, тумані або високої вологості
повітря.
Слідувати вказівкам в інструкції німецької профспілки в сфері штукатурних робіт «Нанесення
штукатурок при високій або низькій температурі».

Умови застосування

Дюбельне кріплення можна робити після достатнього затвердіння поверхні, тобто приблизно
через 1 день.
У холодну пору року і при високій вологості повітря потрібно розраховувати на збільшення часу
сушіння.

Період висихання

Відразу після застосування почистити інструменти водою.Очищення інструментів

Примітки

Викликає подразнення органів дихання та 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 попаданні всередину відразу
звернутися до лікаря і пред'явити упаковку або етикетку.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Здавати в утилізацію тільки порожні мішки (без залишків продукту). Затверділі залишки
матеріалу утилізувати як змішані будівельні відходи і відходи при знесенні: ЕАК 17 09 04.

Утилізація

Символ небезпечносты: Xi – викликаэ подразнення.
Мыститьцемент.
Див. також паспорт безпеки.

Дані з безпеки / маркування при
транспортуванні
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