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Capatect Standard Fassadenfarbe
Посилена силоксаном фасадна фарба екстра-класу для
зовнішніх поверхонь.

Опис продукту

Готова до застосування, водовідштовхувальна, стійка до забруднень, посилена силоксаном
фасадна фарба 

Сфера застосування

В якості заключного покриття в теплоізоляційних системі Capatect Standard B; для бетону без
покриття; дисперсійних лакофарбових покриттів, мінеральних старих та нових штукатурок, які
володіють несучою здатністю.

■ без розчинників
■ готова до застосування
■ проста в обробці
■ гідрофобна
■ велика палітра кольорів

Властивості

Відро 10 л, 2,5 л.Упаковка/Розмір тари

База 1: біла (можливість тонування ColorExpress)

База 3: прозора (тільки для тонування ColorExpress)

Стабільність кольору згідно з технічним паспортом BFS № 26:

База1: Клас B
            Група 1-3 залежно від кольору
База 3: Клас C
            Група 1-3 залежно від кольору

Колірні відтінки

При HBW ≤ 20 сфера застосування продукту ззовні 1

МатоваСтупінь глянцю

В прохолодному місці, але не нижче + 5˚С та не вище +35˚С в приміщенні на піддонах. Берегти
від прямих сонячних променів.

Зберігання

Гарантійний термін зберігання в оригінальній закритій упаковці: 24 місяці з дати виготовлення.

■ Щільність: База 1 - 1,56 г/см³.
■ Максимальна величина зерна: < 100 мкм
■ Еквівалент дифузії повітряного шару sdH2O: EN ISO 7783-2) - макс. 0,14 м
■ Водопроникність (показник w): 0,16 кг/(м² год½)

Технічна характеристика
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(–) не підходить / (○) умовно підходить / (+) підходить

Застосування

Поверхня повинна бути чистою, рівною, сухою, здатною нести навантаження. Забруднення та
речовини, що знижують адгезію, необхідно видалити, вибоїни оштукатурити. За допомогою
клеючої маси Capatect Standard Dämmkleber 175, можна вирівняти невеликі нерівності поверхні,
при цьому товщина шару не повинна перевищувати 10 мм. Вирівнюючі штукатурки можна
обробляти тільки після достатнього затвердіння і сушіння. Сильно вбираючі і пористі поверхні
необхідно заґрунтувати ґрунтом Capatect Standard UniGrund.

Підготовка основи

Capatect Standard Fassadenfarbe нанести рівномірним шаром за допомогою кисті, валика або
методом безповітряного нанесення.

Метод нанесення

Близько 150 мл/м2 - на 1 шар гладкої поверхні з нормальною вбираючою здатністю.Витрата

Необхідна кількість шарів - 2.

Точний витрата визначається пробним нанесенням.

Під час нанесення та в процесі висихання температура навколишнього повітря та основи не
повинна опускатись нижче + 5°C та підійматись вище +30°C. 

Умови застосування

Не наносити при прямому сонячному промінні, при сильному вітрі, тумані,  дощі та опадах.

Не змішувати з іншими матеріалами, фарбами, грунтовками і розчинниками.

При температурі + 20°C і відноснії вологості повітря 65%, поверхня може піддаватися наступній
обробці через 12 годин. При більш низькій температурі і високій вологості, час сушіння
відповідно збільшується.

Період висихання

Після нанесення Capatect Standard Fassadenfarbe на основу, для захисту від дощу під час
висихання необхідно покрити будівельні ріштування тентом або захисною сіткою.

Робочі інструменти відразу після застосування помити водою.Очищення інструментів

Примітки

Шкідливо для водних організмів, може мати шкідливий вплив на водойми. Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Зберігати в недоступному для дітей місці. При потраплянні в очі відразу ж промити їх чистою
водою та звернутись до лікаря. При потраплянні на шкіру відразу змити великою кількістю води.
Не допускати потрапляння в каналізацію, стічні води та на грунт. При проковтуванні відразу
звернутись до лікаря, так як може бути пошкоджена мікрофлора кишечнику. 

Необхідно провести заходи для захисту прилеглих поверхонь, скла, кераміки, лакованих
поверхонь, клінкерної цегли, натурального каменю, металу, дерева покритого лазурями або
емаллю. Бризки та підтьоки грунтовки на поверхнях відразу змити водою.

Фарба Capatect Standard Fassadenfarbe не призначена для горизонтальних поверхонь, які
піддаються впливу води.

Затверділі залишки матеріалу можна утилізувати як будівельне сміття (змішані відходи від
знесення і будівництва).
ЕАК 170704

Утилізація

Дісперсія штучної смоли, пігменти, мінеральні наповнювачі, полімерні добавки, вода.Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

В рамках даної технічної інформації по обробці усіх основ, що зустрічаються на практиці. Якщо
обробляються основи, що не вказані у даній технічній інформації, то слід звернутись до нас або
до наших технічних співробітників.

Технічна підтримка

Телефон:+380 44 379 06 91
Факс: +380 44 379 06 85

Центр обслуговування клієнтів

E-Mail: info@caparol.ua
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