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ThermoSan-Fassadenputze NQG R
ir K
Paruoštas dengti, pagal kvarco gardelių nanotechnologiją
pagamintas lengvasis tinkas su hibridiniu rišikliu, kad fasadai būtų
švarūs pagal EN 15824         

Produkto aprašymas

Paruoštas dengti faktūrinis tinkas, pagamintas pagal kvarco gardelių nanotechnologiją. Naudojamas
kaip baigiamoji danga:

Paskirtis

■ „Capatect-WDV" šiltinimo sistemoms.
■ „Capatect-WDV-System Natur+“ šiltinimo sistemai
■ „Capatect-WDV OrCa“ sistemai.
■ „Capatect-VHF“ sistemai.
■ Nepadengtam betonui.
■ PII ir PIII skiedinių grupių apatiniam tinkui pagal DIN V 18550.
■ Matiniams, apkrovą išlaikantiems dispersinių dažų sluoksniams.
■ Apkrovą išlaikantiems silikatiniams sluoksniams.

Netinka pagrindams su išsikristalizavusių druskų apnašomis, taip pat plastikiniams arba mediniams
pagrindams.

■ Mažos sąnaudos.
■ Labai pralaidus vandens garams.
■ Labai atsparus blukimui.
■ Atsparus atmosferos veiksniams, nelaidus vandeniui.
■ Elastingas dengiant.
■ Tausojantis aplinką, silpno kvapo.
■ Rišiklio pagrindas – hibridinė silikatinė organinė dispersija ir silikoninės dervos emulsija.
■ Skiedžiamas vandeniu.
■ „ThermoSan-Fassadenputz NQG“ apsaugo nuo pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnašų bei jų

daromos žalos.
■ Dėl skirtingų grūdelių dydžio – įvairios apipavidalinimo galimybės. 

Savybės

20 kg kibiraiPakuotė/indų talpa

Balta. Spalvinama pagal „CaparolColor“, „Caparol 3D System“ ir A1 spalvynus.
Kitomis spalvomis, kurių šviesio dydis didesnis kaip 20, spalvinama pagal užsakymą. Mažesnis kaip
20 šviesio dydis netinka išorinėms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms.
Armavimo mase „CarboNit“ arba „CarbonSpachtel“ galima dengti, kai jų šviesio dydis ≥10.
„Edition Carbon DarkSide“ sistemoje, šviesio dydis gali būti ≥5.
Dengiant tamsiomis spalvomis naudojant „DarkSide“ sistemą, dėl didelio kontrastingumo tarp
armavimo sluoksnio ir viršutinio tinko gali tekti papildomai padengti „ThermoSan“ išlyginamąjį sluoksnį.
Nedidelius kiekius galima spalvinti įmaišant iki 2% (antraip konsistencija bus per skysta) „CaparolColor
Vollton- und Abtönfarben“ (buv. „Alpinacolor“) arba „Amphibolin Vollton- und Abtönfarben“
spalvinamųjų dažų.

Spalvos

Matinis.Blizgesio laipsnis

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.Laikymas
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■Tankis: Apie 1,3 g/cm³
■Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sd H 2 O: < 0,07 m
■Vandens sugerties koeficientas: w < 0,1 kg/(m2 .h0,5) 
■Konsistencija: pasta

Techniniai duomenys

628Produkto numeris

Pateikti duomenys yra apytikriai, kiekviena gamybos partija dėl naudojamų natūralių žaliavų gali šiek
tiek skirtis.

Nuorodos

Dengimas

Pagrindai turi būti lygūs, švarūs, sausi, tvirti, išlaikantys apkrovą ir be sukibtį mažinančių dalelių.
Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 skyriaus nuorodų.
Apkrovos neišlaikantys lako, dispersinių dažų arba sintetinės dervos tinko sluoksniai, taip pat apkrovos
neišlaikantys mineralinių dažų sluoksniai pašalinami visiškai.
Neatšokę dažai nuvalomi sausuoju arba drėgnuoju būdu.
Pelėsinių grybų, samanų arba dumbliagrybių apnašas nuo paviršių nuvalyti slėginio vandens srove
laikantis įstatyminių potvarkių. Nuplauti „Capatox“ ir palikti gerai išdžiūti. Pramoninių teršalų arba
suodžių užterštus paviršius nuvalyti slėginio vandens srove įpylus specialios valymo priemonės
laikantis įstatyminių potvarkių.

Pagrindo paruošimas

Tinkas krečiamas plienine mente per visą paviršių ir išlyginama iki grūdelių. Iškart po to plastikine
trintuve tolygiai apvaliai trinamas draskytasis („samanėlė“) tinkas, o raižytasis („lietutis“) tinkas
faktūruojamas pasirinktinai: horizontaliai, vertikaliai arba apvaliai.

Dengimo būdas

Nuo pasirinkto įrankio priklauso paviršiaus šiurkštumas, todėl visada reikia dirbti su tuo pačiu faktūriniu
disku.

Purškiant purkštukas parenkamas pagal grūdelių dydį. Darbinis slėgis turi būti 0,3-0,4 Mpa (3-4 bar).
Purškiant ypač reikia atkreipti dėmesį, kad medžiaga būtų dengiama tolygiai ir prie pastolių nebūtų
užlaidų. Norint gauti tolygią faktūrą, greta esančius paviršius turi dengti tas pats meistras, kad dėl
skirtingo braižo nesiskirtų faktūra.

Kad nebūtų sandūrų, ant pastolių turi dirbti pakankamas skaičius meistrų ir dengti reikia tolygiai
užgriebiant už dar drėgno ploto.

Dėl naudojamų natūralių užpildų, šiek tiek gali skirtis spalva. Todėl greta esančius paviršius reikia
dengti tos pačios gamybos partijos medžiaga arba skirtingų gamybos partijų medžiagas prieš tai
sumaišyti vienas su kitomis. „ThermoSan-Fassadenputz NQG“ netinka horizontaliems paviršiams,
kuriuos veikia vandens apkrova.

„Putzgrund 610“, naudojamas grunto ir tarpiniam sluoksniui, nuspalvinamas tinko spalva. Prieš
tinkuojant, grunto ir tarpinis sluoksniai turi būti sausi.
„Capatect-WDVS“ ir „Capatect-VHF" sistemos
Naujos mineralinės armavimo masės
- Gruntuojama „Putzgrund 610“.
 Naujos, becementės armavimo masės: 
- Nereikia gruntuoti.
- Dėl ilgos prastovos (pvz., žiemojimo) atmosferos veiksnių pažeistus armavimo sluoksnius gruntuoti
„Putzgrund 610“.
PII ir PIII skiedinių grupės tinkai:
Naujas tinkas dengiamas po pakankamos prastovos, paprastai po 2 sav., kai temperatūra  apie 20°C
ir santykinis oro drėgnumas 65%. Gruntuojama „Putzgrund 610“.
Esant nepalankiomis oro sąlygomis, pvz., pučiant vėjui arba lyjant, prastovos laikas turi būti žymiai
ilgesnis.
Papildomai nugruntavus „CapaGrund Universal“, sumažėja kreidėjimo rizika, todėl viršutinis tinkas gali
būti padengtas jau po 7 dienų prastovos.
Senas tinkas:
Naujai nutinkuotos vietos turi būti gerai surištos ir sausos. Stambiai porėti, sugeriantys, šiek tiek birūs
tinkai gruntuojami „OptiGrund E.L.F., tarpinis sluoksnis – „Putzgrund 610“.
Stipriai birūs, tepantys tinkai gruntuojami „Dupa-grund“, tarpinis sluoksnis –„Putzgrund 610“.
Betonas:
Nešvarūs arba tepantys betoniniai paviršiai valomi mechaniškai arba slėginio vandens srovėmis
laikantis įstatyminių potvarkių. Stambiai porėti, sugeriantys, šiek tiek birūs tinkai gruntuojami
„OptiGrund E.L.F“.
Tepantys paviršiai gruntuojami „Dupa-grund“, tarpinis sluoksnis – „Putzgrund 610“.
Apkrovą išlaikantys matiniai dispersinių dažų sluoksniai:
Matiniai, silpnai sugeriantys sluoksniai dengiami iškart. Nešvarūs, tepantys seni dažų sluoksniai
valomi slėginio vandens srovėmis laikantis įstatyminių potvarkių.
Valant kitais būdais: plaunant, valant šepečiu, purškiant, gruntuojama „Dupa-grund“, tarpinis
sluoksnis – „Putzgrund 610“.
Apkrovą išlaikantys silikatiniai dažai:
Dengiama „Sylitol“ arba „AmphiSilan“ produktais.

Sluoksnių sandara
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Produktas Faktūra Grūdeliai
mm

Sąnaudos
kg/m 2

ThermoSan-Fassadenputz NQG R20 raižytasis („lietutis“) 2,0 1,9-2,1

ThermoSan-Fassadenputz NQG R30 raižytasis („lietutis“) 3,0 2,6-2,8

ThermoSan-Fassadenputz NQG K15 draskytasis(„samanelė“) 1,5 1,7-1,9

ThermoSan-Fassadenputz NQG K20 draskytasis(„samanelė“) 2,0 2,2-2,4

ThermoSan-Fassadenputz NQG K30 draskytasis(„samanelė“) 3,0 2,9-3,1

Sąnaudos

Sąnaudos pateiktos apytikrės, be krėtimo ir susitraukties nuostolių.
Reikia atsižvelgti į nuokrypius, sąlygotus objekto ir dengimo.

Dengiant ir džiūstant aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė
kaip +30°C. Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant vėjui, tvyrant rūkui arba
esant dideliam oro drėgnumui. Žr. tinkuotojų sąjungos techninę informaciją „Tinkavimas esant aukštai
arba žemai temperatūrai“.

Dengimo sąlygos

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, tinko paviršius išdžiūsta per maždaug 24
val. Visiškai išdžiūsta, išlaiko apkrovą ir galima dengti po maždaug 2-3 dienų.
Tinkas džiūsta kintant fizikinėms savybėms, garuojant drėgmei. Todėl šaltuoju metų laiku ir kai didelis
oro drėgnumas, pagrindai džiūsta daug lėčiau.
Nuo lietaus pastolius apdengti statybine plėvele.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Panaudoti įrankiai iškart plaunami vandeniu.Įrankių plovimas

Medžiagą gerai išmaišyti lėtaeige maišykle. Prireikus skiesti vandeniu iki 2 %.Medžiagos paruošimas

Tai produktas, kuris specialiųjų veikliųjų medžaigų dėka apsaugo nuo grybų ir dumblių. Priklausomai
nuo dengiamo objekto savybių: užsikrėtimo intensyvumas, pralaidumas drėgmei, šių veikliųjų
medžiagų apsauga gali būti ilgalaikė arba trumpalaikė. Todėl visiška apsauga nuo grybų ir dumblių
neįmanoma.

Nuorodos

Nuorodos

Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius ekosistemų pakitimus. Saugoti
nuo vaikų. Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją, nes gali būti pažeista žarnyno mikroflora. Neišpilti į
kanalizaciją, vandenis, neleisti susigerti į žemę. Šlifuojant naudoti P2 filtrus. Darbo ir džiūvimo metu
pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Dirbant nerekomenduojama valgyti, gerti, rūkyti. Patekus į akis,ant
odos nedelsiant gerai nuplauti vandeniu.
Pagal EU reglamentą 528/2012 tai „apdorotas gaminys" (ne biocidinis produktas), kurio sudėtyje yra
šių veikliųjų medžiagų: terbutrino ( CAS Nr. 886-50-0), cinko piritiono ( CAS Nr. 13463-41-7),  2-
oktil-2H-izotiazol-3-ono ( CAS Nr. 26530-20-1).

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip seni dažai,
emalė; sudžiūvę – kaip statybų, griovimo arba buitinės šiukšlės.

Atliekų tvarkymas

M-SF01 F

Liudijimai:
Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.47-859
Z-33.49-1071
Z-31.1-171

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

UAB „Caparol Lietuva“,
Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius,
Tel. 8 5 2602015,
Faks. 8 5 2639283,
El.paštas: info@caparol.lt 
www.caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras
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