
Технічна інформація

Capatect SockelFlex Carbon
Двокомпонентна, армована вуглецевим волокном шпаклівка
для приклеювання та армування ізоляційних плит, а також
виготовлення вологозахисного покриття в цокольній зоні або в
зоні, що контактує з землею, та в якості ущільнення під
підвіконнями.

Опис продукту

ПриклеюванняСфера застосування

Приклеювання цокольних ізоляційних плит в зоні, де вода просочується крізь щілини
ущільнення, та на глибину 20 см під рівнем землі на фасадах. (Клас впливу води W4-E)

Армування

Армування цокольних ізоляційних плит в зоні, де вода просочується крізь щілини ущільнення, та
на глибину 20 см під рівнем землі на фасадах. (Клас впливу води W4-E)

Захист від вологості

В якості ґрунтовки, шламу або шпаклівки на мінеральних шарах армування, таких як клеюча та
армуюча маса Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190 Grau та інші. В якості вологозахисного
покриття на верхні шари штукатурки в цокольній зоні або в зоні, що контактує з землею.

Горизонтальне ущільнення під підвіконнями

В якості горизонтального контуру ущільнення під алюмінієвими підвіконнями при їх наступному
монтажі на фасадну систему Capatect.

■ Надійний захист проти проникнення води в області застосування
■ Двокомпонентна банка (порошкоподібний + армований вуглецевим волокном, пастоподібний

компонент)
■ Ударна міцність 20 джоулів
■ Водовідштовхувальна
■ Водопаропроникна
■ Луго- та морозостійка
■ Універсальний у використанні дисперсійний матеріал, що має високу адгезію до бітуму, дуже

еластичний (перекриває тріщини)

Властивості

Відро 18 кг в якості комбінованої банки:Упаковка/Розмір тари

Компонент А: 9,0 кг, Компонент Б: 9,0 кг (3 х 3 кг)

Коричнево-сірий після змішуванняКолірні відтінки

Зберігати в прохолодному і сухому місці та не заморожувати, в оригінальній закритій банці
приблизно 1 рік. З пониженим вмістом хромової солі у відповідності до Директиви 2003/53/EG.
Граничне значення забезпечується додаванням реагенту-відновника до 6 місяців з дати
виробництва (див. номер партії).

Зберігання
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■ Щільність:Щільність Приблизно 1,24 г/см3 (без порошкового компоненту)
Приблизно 1,35 г/см3 (розмішана 1:1)

■ Еквівалент дифузії повітряного
шару sdH2O:

Приблизно 2,2 м у відповідності до Німецького
промислового стандарту EN ISO 7783 (при 2 мм)

■ Консистенція:Консистенція Неперемішана: порошкоподібна та пастоподібна
Перемішана до утворення пасти: пастоподібна

■ Основа зв'язуючої речовини: Дисперсія сополімерної смоли, цемент
■ Водопроникність (показник w):
Водопроникність (показник w)

приблизно 0,02 кг/(м2 * год.1/2) у відповідності до
Німецького промислового стандарту EN 1062-3
Категорія W3 (незначна) у відповідності до
Німецького промислового стандарту EN 1062

Технічна характеристика

Застосування

Цегляна кладка, бетон або міцно зчеплені основи повинні бути чистими, сухими та здатними
витримувати навантаження. Забруднення та розділяючі речовини (наприклад, мастило для
опалубки), а також наявні нерівності будівельного розчину слід видалити. Порожнини в
штукатурці необхідно відбити та заштукатури врівень.

Підготовка основи

Сильно абсорбуючі, піщані поверхні та поверхні, що легко кришяться слід очистити
найретельніше, до утворення міцної субстанції та заґрунтувати, використовуючи Sylitol®
RapidGrund 111.

Бітумні основи слід в достатній мірі перевірити.

Приклеювання ізоляційних плит -  Приблизно 4,0 кг/м2Витрата

Шар армування

При номінальній товщині шару 3 мм  - Приблизно 4,5 кг/м2

На мм товщини шару - Приблизно 1,4 кг/м2

Захист від вологості

В якості покриття  - Приблизно 1,0 кг/м2

В якості шпаклівки - Приблизно 1.4 кг/м2/мм

Визначте точний розхід матеріалу шляхом пробного нанесення покриття на об’єкті.

Не використовувати на вологіх основах.Умови застосування

Під час застосування та висихання температура оточуючого середовища та основи повинні
знаходитися у діапазоні між +5 ºС та +30 ºС.

Не наносити при впливі прямого сонячного світла, сильного вітру, туману або високої вологості.
В зв’язку з цим ми посилаємося на Інструкцію «Штукатурення при високих та низьких
температурах» Швейцарської спілки штукатурів і малярів.

Приблизно 24-72 годин в залежності від температури, товщини шару та відносної вологості
повітря.

Період висихання

За певних умов необхідне кріплення дюбелями відбувається лише після достатнього
затвердіння шару клею, тобто через приблизно 1-2 дні. Клей повністю висихає та здатний
витримувати навантаження приблизно через 48-72 години.

При 20ºС та 65 % відносної вологості повітря поверхня шару арматури висихає за приблизно 24
години.

Capatect SockelFlex Carbon висихає шляхом гідратації та фізично, тобто шляхом випаровування
води для замішування. Тому особливо в холодну пору року та при високій вологості повітря
висихання затягується. Для захисту від впливу дощу під час висихання захістити  ліса або
цокольну зону брезентом. При застосуванні та виконанні робіт дотримуйтесь Німецького
промислового стандарту 18550-1, а також 18350, Частини С Правил виконання підрядно-
будівельних робіт.

Одразу після використання водою.Очищення інструментів

Безпосередньо перед використанням змішайте порошкоподібний та пастоподібний компоненти
Capatect SockelFlex Carbon у співвідношенні 1:1 та ретельно розмішайте електромішалкою до
утворення однорідної консистенції без комків. В жодному разі не приводьте знову вже
застиглий матеріал в робочий стан водою.

Підготовка матеріалу

Консистенцію для використання можна регулювати за допомогою макс. 10 % води при
використанні в якості покриття.

Не змішуйте матеріалу більше, ніж стільки, скільки Ви зможете використати впродовж 30
хвилин при температурі 20-25 ºС.
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Використання в якості клеюЗастосування

Capatect SockelFlex Carbon приклеюється точковим методом по кромці з щонайменше 40 %
контактної поверхні приклеювання. У випадку рівних основ можна наносити клей по всій
поверхні зубчатим шпателем 10 х 10 мм або 15 х 15 мм на основу або на ізоляційний матеріал.
Для уникнення утворення плівки необхідно наносити стільки клею, скільки можна покрити
безпосередньо ізоляційними плитами. Ізоляційні плити склеюються в стику знизу вгору і міцно
притискаються до поверхні легкими натискаючими рухами.

Використання в якості армуючої маси

Нанесіть шар товщиною 2-3 мм та прочешіть зазубреним скребком 10 х 10 мм. Укладіть сітку
Capatect 650 на відкритий шар будівельного розчину внапусток 10 см та зашпаклюйте до
утворення рівної поверхні.

У кутовій зоні в прорізах будівлі укладіть додатково діагональне армування Capatect 651/00 або
стрічки волокна (25 х 25 см) діагонально на армування.

Перед остаточним покриттям штукатуркою необхідно заґрунтувати поверхню ґрунтовкою під
штукатурку Putzgrund 610.

Можливим є нанесення наступних фінішних покриттів: Capatect ThermoSan-Fassadenputz NQG,
AmphiSilan Fassadenputz, AmphiSilan Fassadenputz Fein, Capatect Buntstein-Sockelputz 691,
Capatect Fassadenputz, Capatect Fassadenputz Fein. Capatect SockelFlex Carbon можна покрити,
наприклад, TehrmoSan NQG та AmphiSilan NQG.

Використання в якості захисту від вологості

В якості покриття розбавьте макс. 10 % води та густо нанесіть кистю або щіткою (спожита
кількість не повинна бути нижче нижнього значення розходу). Якщо нанесення остаточного
покриття / верхнього шару штукатурки відбувається у зоні, що контактує з землею, ця зона
повинна бути забезпечена подвійним покриттям на відстані до 5 см над верхнім краєм землі. В
периметральній зоні за рахунок замовника необхідно передбачити захисний шар (наприклад,
профільована мембрана з флізеліну) для уникнення пошкоджень.

В якості шпаклівки нанесіть шар товщиною щонайменше 2 мм (спожита кількість не повинна
бути нижче нижнього значення розходу).

Використання в якості ущільнення під алюмінієвими підвіконнями

Встановіть ізоляційні плити або клиновий затискач у відповідності до нахилу підвіконня
щонайменше 5º. Накладіть армування, що комплектує систему, в тому числі арматурне
волокно, в зоні парапету підвіконня та доведіть в бокові укоси віконного прорізу. Виконайте
коритоподібну конструкцію контуру ущільнення 2-шаровою ґрунтовкою із застосуванням
вапняного молока з Capatect SockelFlex Carbon (щонайменше 1 кг/м2 на покриття). В бокових
укосах віконних прорізів нанесіть Capatect SockelFlex Carbon щонайменше 2 см або до висоти
борту профілю кромки. Кріплення підвіконня відбувається на висушене ущільнення за
допомогою клею для підвіконь Capatect Kleber SP 350. Клей наноситься у формі бусин на
відстані макс. 30 см в напрямку руху підвіконня.

Примітки

Пастоподібний компонент: Вміст летких органічних сполук у відповідності до Директиви
2004/42/EG < 1 г/л. Якщо необхідна консультація лікаря, приготуйте упаковку або маркувальну
етикетку. Не повинно потрапляти в руки дітей. Містить 1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он. Може
викликати алергічні реакції. Під час використання та висихання потурбуйтеся про ретельне
провітрювання. Уникайте вживання їжі, напоїв та паління під час використання продукту. При
потраплянні в очі або на шкіру одразу ретельно промийте водою. Не допускайте потрапляння в
каналізацію, водойми або ґрунт. Очищення інструменту одразу після використання водою та
милом. При шліфуванні використовуйте протипиловий фільтр Р2. Не вдихайте лакофарбовий
туман. Використовуйте комбінований фільтр А2/Р2. Гаряча лінія для запитів про алергічні реакції
та технічних консультацій: 0800/1895000 (безкоштовно з німецької стаціонарної телефонної
мережі). Утилізація: здайте залишки рідкого матеріалу в місці збору для старих фарб та лаків,
залишки висушеного матеріалу утилізуйте як будівельні відходи та сміття або в якості твердих
міських або побутових відходів. Дотримуйтеся рекомендацій технічної інформації. Декларація
про складові речовини у відповідності до Директиви Спілки лакофарбової промисловості 01:
вода, присадка, консерваційний засіб.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Порошкоподібний компонент: Небезпека. Вказівки щодо небезпеки/ Поради щодо безпеки:
Спричиняє подразнення шкіри. Спричиняє тяжкі ушкодження очей. Може подразнювати
дихальні шляхи. Якщо необхідна консультація лікаря, приготуйте упаковку або маркувальну
етикетку. Не повинно потрапляти в руки дітей. Не вдихайте пил або туман. Використовуйте лише
на відкритому повітрі або в добре провітрюваних приміщеннях. Носіть захисні рукавиці/ захист
для очей. ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: впродовж декількох хвилин обережно промийте водою. В
разі наявності контактних лінз за можливості зніміть їх. Продовжуйте промивати. Одразу
зателефонуйте в ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР/Лікарю. Зберігайте під замком. Містить цемент,
портланд-, хімікати, гексокальційгексаоксотрисдіалюмінат (12-), діалюмінійкальційтетраоксид.
Водянисті цементні суспензії мають лугову дію. Утилізація: Слід дотримуватися рекомендацій
технічної інформації. Декларація про складові речовини у відповідності до Директиви Спілки
лакофарбової промисловості 01: цемент
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Здавайте на переробку лише пустий мішок (без залишків). Утилізуйте залишки затверділого
матеріалу як будівельні відходи та сміття.

Утилізація

Пастоподібний компонент: BSW20Gis-код

Порошкоподібний компонент: ZP1

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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