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Capatect-Buntstein-Sockelputz
691
Spalvotų akmenukų tinkas išorei ir vidui.

Produkto aprašymas

Paruoštas dengti spalvotų akmenukų tinkas, kurio pagrindinė medžiaga grynas akrilatas su
spalvotomis natūralaus akmens granulėmis.
Naudojamas kaip cokolio tinkas:
“Capatect-WDV” apšiltinimo sistemai;
“Capatect-VHF” (pakabinamų fasadų) sistemai;
Nepadengtam betonui;
P II + PIII skiedinio grupių apatiniams tinkams pagal DIN 18 550;
Gipskartonio plokštėms arba PIV+V skiedinio grupės apatiniam tinkui.

Paskirtis

■ Atsparus oro veiksniams ir dilimui pagal VOB, C - DIN 18 363
■ Geros sankibos ir atsparus smūgiams
■ Laidus vandens garams
■ Skiedžiamas vandeniu
■ Lengvai dengiamas
■ Patvarus ir valomas
■ Rišamoji medžiaga grynas akrilatas
■ Spalvoto kvarcinio smėlio granulių grūdeliai
■ Šviesai atsparus rišamosios medžiagos ir granulių derinys

Savybės

Kibirai 25 kgPakuotė/ indų talpa

01 pilka
02 Airijos žaluma
03 titnago raudonumo
04 antracito
05 Vezuvijaus pilka
06 rožinis kvarcas
07 žvirgždo pilkumo
08 spalvoti akmenukai

Spalvos

Šilko matinisBlizgesio laipsnis

Vėsiai, be ne šaltyje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.Laikymas

■ Didžiausias grūdelių dydis: 2,0 mm
■ Difuzijai ekvivalentiško oro

sluoksnio storis sd H 2 O:
dengiant ant “Capatect–Klebe-und
Spachtelmasse 190”: sd  < 0,6 m

■ Kietojo skiedinio tūrinis svoris: ~ 1,5 kg/ dm3 

■ Vandens sugerties koeficientas: w < 0,2 kg/ (m2 ·h0,5) pagal DIN 52 617
■ Konsistencija: Pastos
■ Faktūra, struktūra: Natūralaus akmens grūdelių struktūra

Techniniai duomenys
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691Produkto numeris

Dengimas

Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą ir be birių dalelių.
Senesnį grunto tinką gali tekti sutvirtinti  nauju gruntu arba per greitai džiūvimą stabdančia medžiaga.
Naujas tinkas paliekamas sukietėti ne mažiau kaip 2-4 sav.
Armavimo sluoksnis, naudojant “Capatect-WDV” apšiltinimo sistemą turi būti surištas ir sausas.

Pagrindo paruošimas

Spalvotų akmenukų tinkas dengiamas plienine mente per visą paviršių ant išdžiūvusio grunto ir
išlyginamas iki grūdelių. Sekite, kad būtų dengiamas toks pat kiekis medžiagos ir venkite persiklojimų.
Rekomenduojama po apdžiūvimo nugludinti švaria mente.
Kadangi naudojamos natūralios granulės, gali atsirasti nedidelių atspalvių skirtumų. Todėl greta
esantiems paviršiams dengti naudokite to paties numerio gaminius arba skirtingų numerių gaminius
prieš tai sumaišykite.
Prieš kietėjant, nuimkite lipnias juostas.

Dengimo būdas

Grunto spalvinimo lentelė:
Pagrindą gruntuoti „Putzgrund 610“; šį gruntą spalvinti pagal nurodytus duomenis „Amphibolin Vollton-
und Abtönfarbe“ (AVA), spalvinamaisiais dažais „ColorExpress“ sistema (žr. lentelę) arba gamykloje.

Sluoksnių sandara

Spalvinimo peržvalga

„Putzgrund 610“ grunto spalvinimas

AVA Buntstein
putz

Pigmentų ml/ 25 kg indui „Putzgrund 610“

01 pilka 02 Airijos
žaluma

03 titnago
raudonumo 04 antracito

05
Vezuvijaus
pilka

06 rožinis
kvarcas

07 žvirgždo
pilkumo

08 spalvoti
akmenukai

juoda 877 1010 812 4570 538 2031 760 1150

ochra 222 1750 3256 202 92 784 61 1180

kaštoninė 20 – 6954 101 23 530 – –

žalia – 74 – – – – – 210

ColorExpress
kolekcija

Capatect 691 Capatect 691 tik gamykloje tik gamykloje Capatect 691 Capatect 691 Capatect 691 Capatect 691

Apie 5,0 kg/m2Sąnaudos

Dengimo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindų temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne
didesnė kaip +30°C. Negalima dengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam
vėjui, esant rūkui arba dideliam oro drėgnumui.

Dengimo sąlygos

Siekiant apsaugoti džiūstančius paviršius nuo lietaus, jie apdengiami brezentu.
Kai oro sąlygos palankios, tinko sluoksnio paviršius  išdžiūsta ir apkrovą išlaiko per 3 - 4 val. Visiškai
išdžiūsta po 6 - 8 dienų.
Tinkas džiūsta keičiantis fizikinėms savybėms, t.y. susidarant dispersijos plėvelei ir garuojant drėgmei.
Todėl šaltu metų laiku ir kai didelis oro drėgnumas, pagrindai džiūsta daug lėčiau.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Panaudoti įrankiai ir prietaisai iš karto plaunami vandeniu.Įrankių plovimas

Medžiaga kruopščiai išmaišoma lėtaeigiu maišytuvu. Esant reikalui reikiamai konsistencijai nustatyti
skiedžiama iki 2% vandens.

Medžiagos paruošimas

“Capatect-Buntstein - Sockelputz 691” tinkas netinka horizontaliems paviršiams, kuriuos veikia
vandens apkrova.
Naudodami gaminį, laikykitės  DIN 18 363, VOB, C dalies nuorodų.

Nuorodos

Nuorodos

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Patekus į akis, iškart nuplauti jas vandeniu.
Neišleisti į kanalizaciją, vandens telkinius ir žemės gruntą.
Tikslesni duomenys, žr. “Saugos duomenis”.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeninių dažų ir
emalių liekanos, sausi – kaip sukietėję dažai ir emaliai arba buitinės šiukšlės.
EAK 08 01 12.

Atliekų tvarkymas

M-DF02Produkto kodas (dažai ir emaliai)
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Klientų aptarnavimo centras

 

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie
tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojęs. Ar ši informacija aktuali, visada galite pasitikrinti www.caparol.lt.
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