Technická informace

Capatect Faschenputz
omítka na fasádní prvky
-

hydrofobní, vysoce difúzní strukturní omítka o tlouš ce 1 mm minerálního charakteru

Materiál
Ú el použití:
Na venkovní úpravy na veškeré
nenat ené omítky, beton i na
dostate n p ilnavé nek ídující
minerální
a
disperzní
podkladové materiály.
- na
dekorativní
úpravy
fasádních ozdob a íms
- celoplošné
vrstvy
na
kombinované
tepeln
izola ní systémy nejsou
povoleny
Vlastnosti:
- vysoce difúzní
- hydrofobní
- malá
náchylnost
ke
zne is ování
- odolná proti pov trnostním
vliv m a vodoodpudivá
- odolná proti pr myslovým
odpadním
plyn m
a
primárnímu
napadení
mikroorganismy
Technická data:
zrnitost: 1 mm
pojivová
báze:
silikonové
a
prysky ice
Barevný odstín:
skladové zboží

kombinace
syntetické

nep íznivé ú inky ve vodním
prost edí. Uchovávejte mimo
dosah
d tí.
Zabra te
uvoln ní
do
životního
prost edí.
Viz
speciální
pokyny nebo bezpe nostní
listy
Obal / velikost balení:
v dro 25 kg
Likvidace:
Na recyklaci odevzdávejte
pouze
beze
zbytku
vyprázdn né nádoby.
Zbytky materiálu: Odpadní
barvy a laky obsahující
organická
rozpoušt dla
nebo jiné nebezpe né látky
(kod 08 01 11).
Zne ištené obaly: Obaly
obsahující
zbytky
nebezpe ných látek nebo
obaly
t mito
látkami
zne išt né (kod 15 01 10).
T ída nebezpe ných látek
podle VbF (vyhlášky o
ho lavých
kapalinách):
neuvádí se
ADR/RID: neuvádí se

bílý

jako

Skladování:
V chladném a nemrazivém
prost edí. Skladovací stabilita v
originálních
nádobách
12
m síc .

Bezpe nostní
pokyny:
Škodlivý pro vodní organismy,
m že
vyvolat
dlouhodobé

Ur eno
jen
pr myslovému
zpracování!

k

Zpracování:
Nanášení vrstev:
Základní nát r p ípravkem
Capatect Penetrace pod
omítky, ed ným max. 5 %
vody, p ibližn ve stejném
barevném odstínu omítky.
Po vyschnutí za 12 hodin se

m že nanášet omítka Capatect
Faschenputz.
Postup nanášení:
Je-li zapot ebí, na e te max. 3
% vody
do
požadované
konzistence
na
nanášení
hladítkem
a
nanášejte
kletovacím hladítkem z nerez
oceli, urovnejte do tlouš ky
zrnitosti a ješt v mokrém stavu
rozet ete
plastovým
nebo
nerezovým
kletovacím
hladítkem.
Spot eba: cca 1,6 - 1,9 kg/m2
Minimální
teplota
pi
zpracování:
Teplota
okolního vzduchu,
materiálu a podkladu p i
zpracování a vysychání nesmí
poklesnout
pod
+5°C.
Nezpracovávejte za p ímého
slune ního zá ení, za dešt
nebo silného v tru. Pozor na
nebezpe í no ních mraz .
Doba vysychání:
Na ochranu proti p sobení
dešt b hem fáze vysychání
p ípadn
zakryjte
lešení
plachtami.
P i +20°C a 65 % relativní
vlhkosti vzduchu bude omítka
vyschlá na povrchu za 12
hodin. Za 1 - 3 dny bude
proschlá a schopná zatížení a
p etírání.
Omítka
vysychá
fyzikáln , tzn. tvorbou filmu na
disperzi
a
odpa ováním
vlhkosti. Zvlášt v chladném
období a za vysoké vlhkosti
vzduchu proto dochází k
prodloužení vysychání.
ist ní pracovního ná adí:
Okamžit po použití vodou.

Tónování:
Lze
tónovat
p ídavkem
max.
3
%
tónovacích barev Alpinacolor,
nebo si nechte požadovaný
barevný odstín namíchat v
závod .
Na
omítky
na
kombinované tepeln izola ní
systémy je nutno zvolit barevný
odstín s indexem odrazivosti
sv tla minimáln 20.

Vhodné podklady:
Podklady musí být zbavené
ne istot i odpuzujících látek a
suché.
Nové
vápenné,
vápenocementové
a
cementové omítky:
Nové omítky je t eba ponechat
podle po así 2 - 4 týdny
vyschnout bez nát ru za
ú elem
zatvrdnutí. Otíravé
plochy nebo plochy, které
uvol ují prach, a p ípadná
slinutá místa je nutno odstranit.
Staré
pevné
vápenné,
vápenocementové
a
cementové omítky:
Siln zne ist né omítky nebo
plochy
napadené
asami
d kladn
o ist te
ádným
okartá ováním
nebo
vysokotlakým p ístrojem.
Plochy, napadené mechy a
asami:
Mechanicky
odstra te,
napadené plochy napus te

dosyta p ípravkem Capatox,
a
nechte
d kladn
vyschnout.
Omítky, které na povrchu
uvol ují písek:
Okartá ujte za sucha a
celou plochu dob e o ist te
vodou. Naneste základní
nát r
p ípravkem
AmphiSilan
koncentrát,
ed ným vodou v pom ru 1 :
1.
Staré
minerální
nebo
disperzní nát ry:
Pevné držící nezv tralé
staré nát ry o ist te za
sucha nebo za mokra.
Nedržící zv tralé nát ry
odstra te
d kladn
obroušením,
oškrábáním,
chemicky
nebo
vysokotlakým p ístrojem.
Opravy omítek:
P i opravách otev ených
trhlin
a
poškozených
omítkových ploch je t eba
dbát na to, aby malta na
opravu odpovídala svou
pevností a strukturou dané
omítce. Opravená místa
musí být p ed provedením
nát ru dostate n zatvrdlá a
vyschlá.
Upozorn ní: U extrémn
nasákavých, siln zv tralých
nebo chemicky ošet ených
podkladových ploch je nutno
p edem nanést základní

nát r p ípravkem AmphiSilan
koncentrát, ed ným vodou v
pom ru 1 : 1 (spot eba cca 200
až 300 g/m2).
Pozor!
Vlivem použití p írodních písk
m že
dojít
k
nepatrným
odchylkám barevných odstín .
Proto na souvislé plochy
zpracovávejte jen materiály se
stejným výrobním íslem nebo
vzájemn smíchejte materiály s
r zným výrobním íslem. Aby
se
zabránilo
zna ení
jednotlivých
napojení,
nanášejte
celou
plochu
najednou, dokud je omítka
mokrá.
Aby
bylo možné
zachovat speciální vlastnosti,
nesmí se výrobky Capatect
Faschenputz míchat s jinými
výrobky. Omítky nejsou vhodné
na
vodorovné
plochy,
vystavené p sobení vody.
Technické poradenství
V tomto tiskopisu není možné
pojednávat
o
veškerých
podkladech, které se vyskytují v
praxi, a o technických postupech
povrchových
úprav
t chto
podklad .
V obtížných p ípadech Vám naši
odborní poradci poskytnou detailní
rady k daným objekt m.

Servisní st edisko:
tel. 387 203 402
fax 387 203 422
e-mail: cbudejovice@caparol.cz
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tato technická informace byla sestavena na základ nejnov jšího stupn techniky a našich zkušeností. S
ohledem na množství podkladových materiál a podmínek v objektech však nebudeme zavazováni obsahem této
technické informace. Kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborn a emesln správn
vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpov dnost, zda jsou vhodné k plánovanému ú elu použití za daných
podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

