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Capatect-ArmaReno Sockel
Суха мінеральна суміш для приготування розчину для
цокольних ділянок.
Для ремонту та армування.

Опис продукту

Високоякісний універсальний розчин («Allround»), застосовуваний для цокольних ділянок:Сфера застосування

■ в якості армуючої маси (ґрунтувальної штукатурки) для теплоізоляційних композиційних
систем Capatect-WDVS A і B,

■ в якості ремонтного розчину для обробки старих отштукатуренних поверхонь зі здатністю до
навантажень,

■ для створення дрібнозернистих фільцованих поверхонь.

■ розчинна група Р III відповідно до норми DIN V 18 550 / DIN EN 998-1; клас міцності CS III
відповідно до норми DIN EN 998-1

■ поведінка при пожежі: «негорючий» або «важко займистий» в залежності від структури
відповідної ТІКС

■ атмосферостійкий
■ водовідштовхувальні властивості відповідно до норми DIN EN 1067
■ висока пропускаюча здатність водяної пари
■ зі слабким натягом за рахунок додаткових волокон
■ простий і зручний в застосуванні, може наноситися вручну або автоматичним способом
■ екологічно безпечний
■ поліпшуючі добавки для водовідштовхування, зручності в застосуванні і гарної адгезії

Властивості

мішки 25 кгУпаковка/Розмір тари

Білий.Колірні відтінки

У прохолодному, сухому місці, без морозу. Берегти від прямих сонячних променів.Зберігання

■ Еквівалент дифузії
повітряного шару sd H 2 O:

бл. 0,09 м згідно до DIN EN 1062, клас
V2 (середній) – при товщині шару 3-4 м

■ Водопроникність (показник
w):

≤ 0,1 кг/(м2  · ч.0,5 ) згідно до DIN EN
1062, клас W3 (низький)

Технічна характеристика

Застосування

Поверхня повинна бути рівною, сухою, міцною, зі здатністю до навантажень, без розділяючих
речовин або знижуючих адгезію залишків.

Придатні основи
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Загальні вказівки:
Підвіконня і навісні елементи необхідно заклеїти. Скляні, керамічні, лаковані, анодовані
поверхні, а також поверхні з клінкерної цегли та природного каменю необхідно ретельно
накрити.

Армуючий шар:
Відшліфувати до рівної поверхні можливі зрушення на стиках ізоляційних плит з полістиролу.
Повністю видалити пил, що виникає при шліфуванні.

Ремонтний розчин:

■ Мінеральні поверхні (штукатурку розчинних груп P II, P III) при необхідності очистити для
отримання поверхні зі здатністю до навантажень.

■ Мінеральні поверхні (штукатурку розчинних груп P II, P III) з легким піщаним осипом очистити
та заґрунтувати матеріалом Sylitol-Konzentrat 111.

■ Старі міцні покриття без крейдистого осипу очистити, наприклад, з допомогою струменів води
під високим тиском.

■ Старі міцні покриття з легким крейдистим осипом очистити, наприклад, з допомогою
струменів води під високим тиском та заґрунтувати матеріалом Sylitol-Konzentrat 111.

■ Старі покриття без здатності до навантажень необхідно повністю видалити. 
■ Поверхні з тріщинами в штукатурці можна обробляти тільки у тому випадку, якщо більше не

очікується поява нових тріщин. 

Підготовка основи

Матеріал Capatect-ArmaReno Sockel можна замішувати будь-якими традиційними змішувачами
безперервної дії, а також вручну за допомогою потужної мішалки на повільних обертах. Змішати
матеріал з чистою, холодною водою до утворення однорідної маси без грудок.

Підготовка матеріалу

Замішаний матеріал залишити для дозрівання приблизно на 5 хвилин, потім ще раз швидко
перемішати. При необхідності відрегулювати консистенцію після часу дозрівання за допомогою
додавання води.

Кількість води для замішування матеріалу: бл. 4,5-5,5 л на мішок 25 кг.

Не слід замішувати більше матеріалу, ніж може бути нанесено за 1,5 години.

Матеріал, що уже почав застигати, ні в якому разі не можна розбавляти водою.

■ Армуючий шар: бл. 1,3-1,5 кг/м2 на мм товщини шару
■ Ремонтний розчин: : бл. 1,3-1,5 кг/м2 на мм товщини шару
■ Верхня штукатурка фільцування: бл. 4,0-4,5 кг/м2 при товщині шару 3 мм

Витрата

Дані величини є приблизними. Необхідно враховувати відхилення, обумовлені умовами на
об'єкті. Точна величина визначається при пробному нанесенні на об'єкті.

Температура застосування:Умови застосування

Під час нанесення і фази висихання температура циркуляційного повітря і поверхні мін. +5 оС
макс. 30 оС.
Не наносити матеріал при прямих сонячних променях, вітрі, тумані або високій вологості
повітря. У зв'язку з цим слід дотримуватися вказівок інструкції «Штукатурні покриття при високій
і низькій температурі» Німецької профспілки штукатурів.

При температурі + 20 °C та відносній вологості повітря 65 % поверхня суха через 24 години.Період висихання

Наприклад, мішалка безперервної дії Berö Calypso 15 зі стандартним дозуючим або
перемішуючим валом.

Приклад для машинного
обладнання

Після нанесення захисту для кантів на віконні укоси і канти, а також діагонального армування
кутів і фасадних прорізів матеріал Capatect-ArmaReno Sockel нанести по ширині смуги тканини,
тканину Capatect-Gewebe 650 втиснути з перекриттям мінімум 10 см. Потім зашпаклювати в
техніці «мокре по мокрому », щоб забезпечити повне покриття тканини.

Армуючий шар

Армуючий шар повинен мати рівномірну товщину. Тканина повинна розташовуватися в
середині або в верхній третині шару. Товщина шару визначається за вибором:

■ на ізоляційних плитах з полістиролу 3-5 мм,
■ на ізоляційних плитах з мінеральної вати 4-5 мм

В залежності від умов на об'єкті матеріал Capatect-ArmaReno Sockel може використовуватись
для:

Розчин для ремонту

■ часткової обробки дефектів,
■ шпатлювання та вирівнювання старих структурних штукатурок,
■ повношарової обробки поверхонь, що потребують ремонту, та цегляної кладки в цокольній

ділянціі. У даному випадку рекомендується вкладання тканини.  

Залежно від вбираючої здатності поверхні і атмосферних умов при застосуванні може
знадобитися ґрунтування матеріалом Sylitol-Konzentrat 111.

Фінішна штукатурка

Для отримання фільцованої поверхні матеріал Capatect-ArmaReno Sockel потрібно нанести на
наявну поверхню товщиною 2-3 мм.
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У процесі затвердіння розчину поверхню можна обробити мокрим губчастим диском.

Увага! Якщо необхідно створити теплоізоляційну композиційну систему з фасадними
ізоляційними плитами Capatect-MW-Fassadendämmplatten 119 DUO plus, Capatect-MW-
Fassadendämmplatten 149 EXTRA, Capatect-LS-Fassadendämmplatten VB 101 або з
еластифікованими фасадними ізоляційними плитами Capatect-PS-Fassadendämmplatten з
фільцованою поверхнею, крім армуючого шару слід армувати і верхню штукатурку. В якості
верхньої штукатурки спочатку нанести 2-3 мм Capatect-ArmaReno Sockel, потім втиснути тканину
Capatect-Gewebe. Після затвердіння цього шару нанести ще 2 мм Capatect-ArmaReno Sockel і
зафільцувати у процесі затвердіння.

Обязательно следует иметь в виду, что при фильцованной поверхности из-за скопления
связующего на поверхности (спекшаяся пленка) нельзя полностью исключить образования
тонких усадочных трещин. Это не является дефектом, который может рассматриваться как
основание для рекламации.

Застосування

Нові штукатурки покривати після достатнього часу висихання, як правило, через 2 тижні, при
20 ° С і 65% відносній вологості повітря.

При несприятливих погодних умовах, наприклад, при сильному вітрі або дощі слід
дотримуватися більш тривалого часу висихання.
При нанесенні додаткового покриття ґрунтовки CapaGrund Universal знижується ризик
вицвітання, так що вже через 7 днів можна наносити фінішне покриття 2-ма шарами матеріалу
ThermoSan або AmphiSilan.

Для захисту від дощу під час фази висихання каркас / цокольну ділянку необхідно покрити
тентом.

Примітки

Цей мінеральний порошкоподібний продукт реагує як луг.Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Викликає подразнення шкіри. Небезпека серйозного пошкодження очей. Зберігати в
недоступному для дітей місці. Не вдихати пил. Уникати потрапляння в очі і на шкіру. При
потраплянні в очі відразу ретельно промити водою і звернутися до лікаря. При роботі надягати
відповідні захисні рукавички і захисні окуляри / маску. При проковтуванні відразу звернутися до
лікаря і пред'явити упаковку або етикетку.

Здавати в утилізацію тільки порожню упаковку (без залишків матеріалу). Затверділі залишки
матеріалу утилізувати як змішані будівельні відходи.

Утилізація

Символ небезпеки: Xi - викликає подразнення.
Містить цемент.
Див. також Паспорт безпеки.

Дані з безпеки / маркування при
транспортуванні
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