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Capatect Standard Mineral
Unterputz Grau
Штукатурна цементно-вапняна суміш

Опис продукту

Суха суміш Capatect Standard Mineral Unterputz Grau спеціально розроблена для
високоякісного оздоблення зовнішніх та внутрішніх поверхонь і підготовки основи під подальшу
обробку, а також для вирівнювання поверхні перед монтажем утеплювача в системах
утеплення Capatect. Після змішування з водою утворює однорідну штукатурну масу, що володіє
високою адгезію до основи та легко наноситься. Штукатурка рекомендується для вирівнювання
стін з керамічної, силікатної цегли, бетону, керамзитобетону, а також ремонту і вирівнювання
старої цементної або цементно-вапняної штукатурки. Рекомендована також для механізованого
нанесення.

Сфера застосування

Мішок 25 кг.Упаковка/Розмір тари

В сухому приміщенні на піддонах. Захищати від вологи. Термін зберігання в оригінальній
герметичній упаковці 12 місяців.

Зберігання
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Склад: цементно-вапняна суміш з мінеральними
заповнювачами та полімерними добавками

Змішування з водою: 4,5-5,0 л./кг сухої суміші

Термін придатності розчинової
суміші:

> 120 мін

Міцність на стиск (через 28 діб): 7,3 МПа

Міцність на розтяг при згинанні
(через 28 діб):

2,7 МПа

Міцність зчеплення  основи до
бетону після витримування у
повітряно-сухих умовах:

0,71 МПа

Міцність зчеплення основи до
бетону після витримування 48 годин у
воді:

0,33 Мпа

Насипна вага: 1,43 кг./л.

Щільність свіжого розчину: 1677 кг./м 

Усадка 0,75 мм/м

Паропроникність: 0,067 мг/м.г.Па

Водопоглинання: 0,90 кг/м²

Морозостійкість: > 50 циклів

Технічна характеристика

Застосування

Поверхня основи повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, здатною нести навантаження.
Поверхню очистити від забруднень та речовин, які знижують адгезію штукатурної суміші до
основи (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо опалубні мастила, бітумні
мастики, лакофарбові покриття тощо). Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити.
Для зменшення сильного поглинання рекомендується попередня обробка основи дисперсійно-
силікатною грунтівкою Capatect Standard Silikat Grund. При підготовці основи потрібно
дотримуватися вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.

Підготовка основи

При приготуванні розчину для ручного нанесення необхідно вміст упаковки Capatect
Standard Mineral Unterputz Grau (25 кг) обережно висипати у ємність із 4,5 – 5,0 л. чистої води
кімнатної температури і ретельно перемішати мішалкою з малими обертами (600 об./хв.) до
отримання розчину однорідної консистенції. Потім залишити приблизно на 10 хвилин і ще раз
перемішати, при необхідності відрегулювати консистенцію додаванням невеликої кількості води.
Залежно від атмосферних умов час використання розчину становить близько 60 хв. від початку
змішування з водою. Розчин, який почав твердіти та втрачати рухомість, заборонено розводити
водою та повторно перемішувати з метою подальшого використання.

Підготовка матеріалу

При механізованому способі робіт штукатурну суміш Capatect Standard Mineral Unterputz
Grau  наносити за допомогою штукатурних станцій, наприклад, m-tec-M3, MAI 4 you, PFT G4,
KALETA або інших аналогічних станцій. Суха суміш завантажується в приймальний бункер
штукатурного агрегату і зачиняється водою в кількості, яка забезпечить необхідну консистенцію,
оптимальну для рівномірного розподілення суміші по основі. Перед запуском штукатурної
машини, шланг для подачі готової суміші зволожити зсередини, шляхом попереднього
пропускання розчинової суміші Capatect Standard Mineral Unterputz Grau у більш рідкій
консистенції. У випадку повторного пуску машини процедуру слід повторити.
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Розчин наноситься на основу вручну, кельмою, або машинним способом, рівномірно
розподіляється кельмою (можливо зубчастою кельмою) і загладжується теркою. Роботи на
одній поверхні варто виконувати без зупинок, при дотриманні технології нанесення “вологе по
вологому” і з використанням однакових робочих інструментів. Мінімальна товщина кожного
шару нанесення 5 мм.  , максимальна товщина 20 мм. З метою запобігання утворенню тріщин
по кладочних швах основи, рекомендовано в верхній шар штукатурки втопити армуючу
стіклосітку Capatect Standard Gewebe 640 на глибину 3-4 мм. Для проведення подальших
оздоблювальних робіт необхідно зробити технічну перерву на 2-4 тижні.

Метод нанесення

від 1,4 кг. на 1 мм товщини. Для встановлення точних витрат розчину заміри рекомендовано
перевірити на пробній поверхні.

Витрата

При роботі не можна застосовувати інструменти та ємності, що іржавіють. Під час приготування,
нанесення і висихання розчину температура навколишнього середовища та основи не повинна
бути нижчою  +5°С та вищою +30°С. Категорично заборонено виконувати роботи під прямою
дією сонячного проміння, при сильному вітрі та під час опадів. У випадку використання розчину
в інших умовах, або для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або
проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне
використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених
технічним описом.

Умови застосування

Інструменти відразу після використання промити водою. При нанесенні матеріалу механічним
способом він не повинен залишатися більше 1 години в агрегатах та шлангах.

Очищення інструментів

Примітки

Суміш Capatect Standard Mineral Unterputz Grau містить цемент, який викликає лужну реакцію
після змішування з водою, тому при роботі з розчином необхідно захищати очі, дихальні шляхи
та відкриті ділянки шкіри засобами індивідуального захисту. У випадку попадання сухої суміші
або розчину в очі необхідно негайно їх промити чистою, проточною водою та відразу звернутися
до лікаря.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

На вторинну переробку здавати лише порожню тару. Затверділі залишки розчину можна
утилізувати як будівельне сміття.
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