Capatect SockelFlex
Cokols – ēkas vizītkarte un funkcionāls tās elements, kam ir liela nozīmē ēkas ilgtspējībā

Uzticama ēkas cokola aizsardzība
PIRMS

Organiska, universāla pielietojuma pastveida masa, paredzēta
siltumizolācijas lokšņu līmēšanas, armēšanas, kā arī mitruma
aizsargājoša pārklājuma izveidei cokola un grunts līmeņa
virsmām, kā arī zem palodzēm, parapetu segumiem.
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Kādi faktori ietekmē cokolu ilgmūžību un funkcionālu kalpošanas laiku?

Mitruma kapilārā sūce temperatūras režīmu
maiņas rezultātā izsauc atslāņošanos

Sāls iedarbības rezultātā veidojas virskārtas
atslāņošanās un sāls plankumi

Cokola zona ir ēkas daļa, kas visvairāk
pakļauta mehāniskiem triecieniem

Ilgstoša mitruma iedarbība veicina aļģu un
sēnītes apaugumu

Sniegam kūstot cokola virsma absorbē
mitrumu

Augi un apstādījums tuvu pie ēkas noēno
cokola daļu, pagarinot žūšanas laiku

Par ēkas cokolu sauc ēkas daļu, kurai ir piekļauta grunts, aptuveni 30 cm virs un 30 cm zem grunts līmeņa.
Eiropas tehniskās vadlīnijās (ETAG 004) nav atrunātas ēkas cokola siltināšanas un uzbūves prasības. Ņemot vērā šis ēkas daļa
vizuālo un funkcionālo nozīmi, nepieciešama konsekventa pieeja produktu un sistēmu izvēlē.
Cokols ir ēkas daļa, kas ir pakļauta lielākai ārējo faktoru iedarbībai. Kā rezultātā tas visātrāk nolietojas un prasa biežāku atjaunošanu
un papildus ieguldījumus.
Lai nodrošinātu cokolu ilgtspējību un paredzēto ekspluatācijas mūžu, piedāvājam vienkāršu, un pārbaudītu risinājumu – Capatect
SockelFlex. Ar cementu sajaucama organiska masa (proporcija 1:1, saderīgas cementa markas CEM I 32,5 R, CEM I 42,5 R,
CEM I 42,5 N, CEM II A-LL 42,5 N, CEM II B-S 32,5 R), kas pēc uzklāšanas un izžūšanas, kalpo kā starpslānis pamatnes krāsošanai,
apmetuma uzklāšanai vai kā noslēguma slānis, bez papildus dekoratīva pārklājuma. Produktam piemīt laba adhēzija, mitruma
atgrūšanas spēja, elastība un salizturība.

Capatect SockelFlex uzklāšanas veids
atkarībā no pielietošanas mērķa:
• ar zobu ķelli (līmēšana, armēšana)
• ar otu (veidojot hidroizolējošu slāni)

Cokola aizsardzībai Capatect SockelFlex
ir jāuzklāj 10cm platā joslā virs un
zem grunts līmeņa, tādejādi izslēdzot
mitruma kapilāro sūci

Capatect SockelFlex pielietošana
• Jaunas pamatnes mitruma aizsardzība
(ēkas cokols, logu un durvju ailes,
parapeti, pārlaidumi)
• Siltumizolācijas lokšņu līmēšana
• Armēšanas slāņa izbūve t.sk. veidojot
cokolu, kas atrodas vienā plaknē ar fasādi
• Esošā ēkas cokola atjaunošana
un remonts

Pēc izžūšanas Capatect SockelFlex
var tikt pārklāts ar dekoratīvu
pārklājumu, piemēram, krāsu vai
dekoratīvu apmetumu vai kalpot kā
noslēguma pārklājums.

Capatect cokola sistēmas uzbūve

Capatect SOCKELSYSTEM PREMIUM

Pamatne
Capatect Klebe- und
Dichtungsmasse 114
Capatect Sockel- und Perimeterdämmung 113
Capatect Gewebe 650

Capatect CarbonSpachtel
Capatect ThermoSan
Fassadenputz NQG
Capatect SockelFlex

• Logu un durvju aiļu hidroizolācija

www.caparol.lv
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