
Технічна інформація 081/CP

Capatect Meldorfer
Compound 081
Пастоподібна штукатурна суміш для імітації ефекту пласких
личкувальних цегл всередені і зовні.

Опис продукту

Пастоподібна зовнішня та внутрішня штукатурка для виготовлення пласких личкувальних цегл та
оздоблення поверхонь фасадів та внутрішніх поверхонь у вигляді личкувальної кладки або
кладки з натурального каменю.

Сфера застосування

■ Змінний дизайн вигляду личкування безпосередньо на об’єкті
■ Виправлення недоліків личкувальних цегл
■ Готова до використання
■ Переважно з мінеральних основних матеріалів
■ Стійка до ультрафіолетового випромінювання
■ Здатна до дифузії водяної пари

Властивості

Відро 25 кгУпаковка/Розмір тари

У відповідності до дізайну.Колірні відтінки

Матова.Ступінь глянцю

Зберігати сухою, в прохолодному місці, не заморожувати. Захищати від прямого потрапляння
сонячних променів.

Зберігання

■ Щільність: Приблизно 1,8 г/см3

■ Міцність на розтягування: ≥ 0,3 МПа у відповідності до Німецького
промислового стандарту EN 1542

■ Заходи при пожежі: Клас А2-s1, d0 у відповідності до Німецького
промислового стандарту EN 13501-1

■ Консистенція: Пастоподібна
■ Основа зв'язуючої речовини: Дисперсія потрійних полімерів.
■ Водопроникність (показник
w):Водопроникність (показник w)

≤ 0,5 кг/(м2 * год.0,5) у відповідності до
Німецького промислового стандарту EN 1062-3
Категорія W2 у відповідності до Німецького
промислового стандарту EN 15824.

■ Паропроникність (показник
sd):Паропроникність (показник
sd)

< 1,4 м у відповідності до Німецького
промислового стандарту EN ISO 7783
Категорія V2 у відповідності до Німецького
промислового стандарту EN 15824.

Технічна характеристика
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Застосування

Основа повинна бути рівною, чистою, сухою, твердою і не покритою роздільними речовинами.
Очистіть поверхні, вражені пліснявою, мохом або водоростями, за допомогою гідравлічної
очистки з дотриманням законодавчих норм. Промийте за допомогою Capatox та дайте
поверхням висохти. Очистіть поверхні, забруднені промисловими газами або сажею, за
допомогою гідравлічної очистки з додаванням відповідного миючого засобу та дотриманням
законодавчих норм. Зверніть увагу на частину С Правил виконання підрядно-будівельних робіт,
п. 3 Німецького промислового стандарту 18 363.
Усі основи, зокрема мінеральні нижні шари штукатурки, повинні рівномірно висохнути для
запобігання спотворення кольору верхнього шару штукатурки внаслідок цього.

Підготовка основи

Перед використанням розмішайте і в разі необхідності відкоригуйте невеликою кількістю води.
В разі необхідності розбавте водою для регулювання консистенції, при нанесенні вручну макс.
1 %.

Підготовка матеріалу

Основу попередньо необхідно обробити ґрунтовкою Capatect Putzgrund 610 з швом відповідного
кольору. Тобто треба затонувати матеріал Capatect Putzgrund 610 у бажаний колір шва. В
залежності від кольору шва необхідно нанести ґрунтовку щонайменше в два шари.

Метод нанесення

При застосуванні на мінеральних основах, наприклад Capatect GUP FL 200, ризик вицвітання
вапна можна зменшити шляхом додаткового покриття ґрунтовкою CapaGrund Universal, тож
вже через 7 днів можна наносити верхній шар штукатурки.

Поверхні, що слід покрити, рівномірно розділяються суцільними висотними помітками
(розмічувальний шнур) в залежності від розмірів.

Оскільки слід враховувати лінії кріплення (наприклад, віконні та дверні перекладки, ряд цегл на
ребро або ін.), вони повинні слугувати початковими точками для градуювання. При цьому
можна враховувати незначні вимірювані переміщення при розділенні по вертикалі.

Чисто і чітко вирівняно обклейте бажаний відділ клейкою стрічкою в майбутню ширину шву.
Уникайте виступів клейкої стрічки.

Нанести матеріал нержавіючою сталевою кельмою на відповідним чином підготовлену основу і
вирівняйте до бажаної товщини шару. Якщо Ви бажаєте щоб кладка мала обпалений вигляд, на
вже нанесену ґрунтувальну суміш мокрим по мокрому, точково нанесіть темний відтінок
матеріалу. Після шпаклювання клейка стрічка обережно видаляється. Злегка підкатайте
малярним валком виступаючі краї у разі необхідності.

Приблизно 3,0 – 4,5 кг/м2Витрата

В залежності від основи, способу нанесення та розмірів розхід сильно відрізняється. Тому
бажано визначити точний розхід за допомогою зразку поверхні.

Під час використання та на стадії сушіння температура навколишнього середовища та основи
не повинна бути нижче +5ºС та вище +30ºС.

Умови застосування

Не використовувати під прямими сонячними променями, при сильному вітру, тумані або високій
вологості повітря. В зв’язку з цим ми звертаємо Вашу увагу на пам’ятку «Штукатурення при
високих та низьких температурах» Німецької спілки штукатурів.

При температурі 20ºС та 65 % відносної вологості повітря штукатурка висихає на поверхні через
24 години. Повністю висихає та підлягає навантаженню не раніше чим через 6 днів. В продовж
цього періоду потрібно захистити нанесене покриття від прямого впливу сонячних променів та
вологи (рясного дощу та інше).
Після довготривалого впливу вологи покриття може піддаватися механічному впливу
(дряпанню) з наявними наслідками, але це не впливає  на технологічні властивості покриття. 

Період висихання

Штукатурка висихає фізично, тобто шляхом формування плівки дисперсії та випаровування
вологи. Тому особливо в холодну пору року та в умовах високої вологості повітря висихання
затягується.

Одразу після використання, водою.Очищення інструментів

Примітки

Див. актуальний Сертифікат безпеки матеріалу.Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

BSW50 Матеріали покриття, на основі води, містять розчинник, захищені плівкою.Gis-код

M-DF02F Дисперсійні фарби, активні речовини.Код продукту

Вказівка щодо декларації характеристик якості/маркування СЕСЕ-маркерування

Знаком СЕ у відповідності до стандарту 15824 маркується тара, а також специфікація щодо
декларації характеристик якості/маркування СЕ, яку можна знайти в інтернеті за посиланням
www.caparol.de.
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В цій технічній інформаціі неможливо розглянути усі основи, що зустрічаються в практиці, та їхню
технічну обробку. Якщо потрібно обробити основи, що ненаведені в цій Технічній інформації,
Вам необхідно звернутися до нас або нашого торгового представника за консультацією. Ми
готові надати Вам детальну консультацію щодо конкретного об’єкту.

Технічна підтримка

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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