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1050

Original Meldorfer®

Vieglas, ar rokām darinātas, minerālu bāzes fasādes un iekšējo
virsmu dekoratīvas apdares plāksnītes. Pieejamas ķieģeļu, dabīgā
akmens, kā ari individuāla dizaina variācijās.

Produkta apraksts

Dekoratīvs virsmas apdares risinājums Capatect siltumizolācijas kompozītsistēmu individuālai apdarei
un citām līdzenām, stingrām un nestspējīgām pamatnēm, t.sk. arī iekšējai apdarei.

Pielietojums

■ darināts ar rokām no augstākās kvalitātes izejvielām
■ pamatā minerālas bāzes izejvielas
■ mazs biezums, ieskaitot līmjavu, tikai aptuveni 8 mm
■ mazs apdares materiāla svars
■ izturīgs pret ārējās vides negatīvajiem faktoriem un izbalēšanu
■ ilgtspējīgs,
■ ūdens tvaiku caurlaidīgs
■ nodilumizturīgs un izturīgs pret mehānisko spriegumu
■ izturīgs pret skrāpējumiem un tīrāms

Īpašības

Apdares plāksnīšu formāti

Formāts Izmērs Produkta Nr. Iepakojums Patēriņš

Plānais formāts
(DF/Formāts II) 240 x 52 071 3,0 m²/iep = 192

gab 64 gab/m²

Standarta ķieģeļa
formāts (NF/
Formāts III)

240 x 71 085 3,0 m²/iep = 144
gab 48 gab/m²

Multiformāts (MF) 300 x 52, 300 x 71,
300 x 135 076 3,0 m²/iep = 

45 / 45 / 9 gab

individuāli, atkarībā
no formāta
iedalījuma

Individuāls
formāts (SF) 300 x 135 074 3,0 m²/iep = 66 gab 22 gab/m²

Ekskluzīvs
garenformāts (LF) 400 x 40 078 3,0 m²/iep = 141

gab 47 gab/m²

Lielformāts (GF) 600 x 300 071 3,0 m²/iep = 16 gab 6 gab/m²

Extra
garenformāts
(XLF)

740 x 52 070 3,0 m²/iep = 63 gab 21 gab/m²

Free Style atkarībā no
izvēlētās formas 099

individuāli, atkarībā
no formāta
iedalījuma

Apdares plāksnīšu biezums: 4-6mm

Piegādes tipi



Tehniskā informācija 071

Stūra elementu formāti (Stūris 1/1)

Formāts Izmērs Produkta Nr. Iepakojums Patēriņš

Plānais formāts
(DF/Formāts II) 240 x 115 x 52 075 3,0 m/iep = 48 gab 16 gab/m

Standarta ķieģeļa
formāts (NF/
Formāts III)

240 x 115 x 71 087 3,0 m/iep = 36 gab 12 gab/m

Multiformāts (MF) 240 x 115 x
52 / 71 / 135 077 3,0 m/iep =

12 / 12 / 9 gab

individuāli, atkarībā
no formāta
iedalījuma

Individuāls
formāts
(SF)

240 x 115 x 135 097 3,0 m/iep =
21 gab 7 gab/m

Ekskluzīvs
garenformāts
(LF)

240 x 105 x 40 079 3,0 m/iep = 36 gab 20 gab/m

Apdares plāksnīšu biezums: 4-6 mm

Stūra elementu formāti (Stūris 3/4)

Formāts Izmērs Produkta Nr. Iepakojums Pateriņš

Plānais formāts
(DF/Formāts II) 175 x 115 x 52 073 3,0 m/iep = 48 gab 16 iep/m

Standarta ķieģeļa
formāts (NF/
Formāts III)

175 x 115 x 71 086 3,0 m/iep = 36 gab 12 iep/m

Apdares plāksnīšu biezums: 4-6 mm

Individuāli formāti, krāsas un virsmas faktūras pēc pieprasījuma. Jāņem vērā nelielas izmēru pielaides,
lai iegūtu dabisku izskatu.
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Neuzglabāt tiešos saules staros, sargāt no mitruma.Uzglabāšana

■ Siltumvadītspēja: 0,70 W/(m · K) atbilstoši DIN 4108
■ Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa
augstums sdH2O:Difūzijas ekvivalentais
gaisa slāņa augstums sdH2O

< 0,14 m, Klase V2 (vidēja)
pēc DIN EN ISO 7783, (Original Meldorfer ar
Capatect Meldorfer Ansatzmörtel 080 - apt. 7 mm)

■ Uzliesmojamība: A2-s1, d0 saskaņā ar DIN EN 13501-1
■ Ūdenscaurlaidība (w-vērtība):
Ūdenscaurlaidība (w-vērtība)

≤ 0,1 kg/(m2h1/2) pēc DIN EN 1062-3
Klase W3 (zema) pēc DIN EN 15824

Tehniskie dati

■ Līmjava Meldorfer Ansatzmörtel 080, krāsu toņi:Papildinošie produkti

Meldorfer-Ansatzmörtel 080 ANTRAZIT (antracīts)
Meldorfer-Ansatzmörtel 080 SANDWEIß (smilšu balts)
Meldorfer-Ansatzmörtel 080 ZEMENTGRAU (cementa pelēks)
Meldorfer-Ansatzmörtel 080 SOTON (individuāla pasūtījuma)

■ Šuvju java Meldorfer Fugenmörtel 081, krāsu tonis – cementa pelēks
■ Zobķelle Meldorfer Zahnkelle 098
■ Leņķa šķēres Meldorfer Winkelschere 098

Iestrāde

Lai izvairītos no lietus ietekmes žūšanas fāzē, nepieciešamības gadījumā pārklājiet sastatnes ar
aizsargtentu.

Dabisko piedevu izmantošanas dēļ plāksnītēm ir iespējamas nelielas krāsu toņu atšķirības.
Tāpēc pievērsiet uzmanību ražošanas partiju numuriem un datumiem. Pirms instalācijas
nepieciešamos materiāla daudzumus no atsevišķiem iepakojumiem sajaukt savā starpā!

Siltināšanas sistēma:Piemērotas pamatnes

Pilnībā nožuvis, armējošais slānis atbilstoši izvēlētajam siltināšanas sistēmas sertifikātam

Cementa saistvielas pamatnes (ieskaitot minerālas armējošās javas) jāgruntē ar Caparol Putzgrund
610, lai bloķētu iespējamos izdalījumus no pamatnes.

Pamatnes materiāli:
- javu grupa PII, PIII atbilstoši DIN V 18550 u. tml.
- betons
- nestspējīgi minerālvielu vecie apmetumi un krāsas
- ģipškartona plāksnes vai javas grupu PIV un +V pamata apmetumi interjerā

Pamatnei jābūt līdzenai, sausai, stingrai, nestspējīgai un brīvai no atdalošām  vai adhēziju mazinošām
vielām. Jauniem pamata apmetumiem jābūt pilnībā nožuvušiem. No pamatnes jānoņem apmetumu
paliekas.

Pamatnes sagatavošana

Iestrādes un žūšanas laikā apkārtējās vides un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5 °C
un augstāka par +30 °C.

Iestrādes nosacījumi

Neiestrādāt tiešos saules staros, stiprā vējā, miglā vai augsta mitruma apstākļos. Šajā kontekstā mēs
atsaucamies uz brošūru "Apmešana, Siltināšana, Špaktelēšana, Pārklājumu izveide augstā un zemā
temperatūrā" no Federālās interjera un fasādes asociācijas.

Tūlīt pēc lietošanas ar ūdeni.Darbarīku tīrīšana

Sagatavošanas darbi

Daži Meldorfer materiāli krāsu toņi ir komplektēti dažādās toņu niansēs. Lai uz virsmas
izveidotu krāsu kompozīciju, dažādās toņu nianses ir savstarpēji jāmaina. Tādēļ, lai novērstu
atsevišķu toņu nianšu koncentrēšanos vienuviet, neiestrādāt ķieģeļflīzes secībā, kādā tās ir
izvietotas iepakojumā, pirms instalācijas sajaukt.

Ieklāšana un šuvošana

Apstrādājamā virsma ir vienmērīgi jāsadala ar nepārtrauktām augstuma atzīmju līnijām (ar
marķēšanas auklu).
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Formāts Plāksnītes
augstums

Plāksnīšu joslu
skaits

Šuvju skaits
(12 mm)

Darba joslas
augstums

Plānais formāts
(DF/Formāts II) 52 mm 5 5 31,2 cm

Standarta ķieģeļa
formāts

(NF/Formāts III)
71 mm 4 4 33,2 cm

Multiformāts
(MF)

Verwendung der 3
Formate 3 3 29,4 cm

Individuāls
formāts

(SF)
135 mm 2 2 29,4 cm

Ekskluzīvs
garenformāts (LF) 40 mm 6 6 29,4 cm

Lielformāts
(GF) 300 mm 1 1 31,2 cm

Extra
garenformāts

(XLF)
52 mm 5 5 31,2 cm

Ja jāņem vērā fiksēta augstuma līnijas (piem., logu un durvju pārsedzes, uz ribas liktas ķieģeļu rindas
vai tml.), tām ir jākalpo par izejas punktiem izmēru sadalīšanā. Tādējādi augstuma sadalīšanā var
paredzēt nenozīmīgas izmēru nobīdes.

Līmēšana

Original Meldorfer līmēšanu ieteicams veikt no augšas uz leju, sākot ar stūra elementiem.
Līmjava Meldorfer Ansatzmörtel 080 ir jāuzklāj joslu veidā starp augstuma atzīmēm un horizontāli
"jāizķemmē" ar zobķelli Meldorfer Zahnkelle 098 (zobi 4 x 6 mm). Līmējot GF formāta apdares
plāksnītes pielietot 6 x 6 mm zobķelli. 

Iestrādājot Sandstein materiālu, harmonisku plaknes noformējumu var izveidot, regulāri vai gadījuma
salikumā kombinējot dažādus formātus un atbilstošās sagataves.

Trīs sortimenta krāsas toņu elementus – pelēkos, dzeltenos un sarkanos vēlams savstarpēji sajaukt.

Katra ķieģeļflīze ir jāiespiež līmjavā ar bīdes kustībām, lai neveidotos dobumi. Līmjavu drīkst uzklāt tikai
tādā platībā, ko var nekavējoties noklāt ar ķieģeļflīzēm. Jāņem vērā precīzs garenķieģeļu un
šķērsķieģeļu izkārtojums.

Ar "Sandstein" dizaina plāksnītēm var panākt harmonisku virsmas dizainu, regulāri vai nejauši
kombinējot dažādus formātus un atbilstošus griezumus. Trīs pelēkā, dzeltenā un sarkanā smilšakmens
nokrāsas vēlams sajaukt kopā.

Šuves
Pēc plāksnīšu iespiešanas, līmjava šuvēs ir vienmērīgi jāizlīdzina ar 10 mm platu plakano otu un
jāpiekļauj plāksnīšu malām. Līmjava cieši jāpiekļauj plāksnītēm, lai ekspluatācijas laikā aiz tām
nevarētu iekļūt ūdens. 

Pēc vēlēšanās ķieģeļflīžu šuves papildus var pilnībā aizpildīt ar cementa pelēko šuvju javu Meldorfer
Fugenmörtel 081.

Materiāla atlikumus atstāt viegli apžūt, un, lai noņemtu nepiekaltušo javu, notīrīt apdarināto virsmu ar
rokas slotiņu, suku vai tml.

Norādes

Original Meldorfer ir ar rokām veidots, individuāli ražots produkts, jāņem vērā krāsu atšķirības un
izmēru pielaides. Lai panāktu dabisku krāsu spēli, jāizvairās no viena krāsas toņa lokālas uzklāšanās.

Blīvu, vēsu pamatņu vai ar laikapstākļiem saistīta žūšanas aizkavēšanās, mitrums (lietus, rasa, migla)
var izraisīt palīgmateriālu nokļūšanu uz pārklājuma virsmas. Efekts ir atkarīgs no krāsas toņu
intensitātes. Šīs vielas ir ūdenī šķīstošas   un tiek automātiski noņemtas ar pietiekamu daudzumu
ūdens, piemēram, pēc turpmākas laikapstākļu (lietus, vējs) iedarbības. Tas negatīvi neietekmē žāvētā
pārklājuma kvalitāti.

Nelielu atlikumu daudzumu var likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Lielāku daudzumu
jālikvidē saskaņā ar EAK 170904 (jaukti būvniecības un demonetāžas atkritumi).

Likvidācija
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ETA-10/0436
ETA-12/0575
ETA-12/0383
ETA-11/0300
ETA-09/0368
ETA-07/0184

Z-31.1-171
Z-33.41-130
Z-33.42-1739
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859
Z-33.49-1071

Atļauja

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Klientu serviss

Tehniskā informācija TIEX-071 · Sagatavota: septembris 2022
Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-071 tulkojums.
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