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Cap-elast
Plastiski elastīga pārklājuma sistēma ieplaisājušu apmetuma
fasāžu un betona virsmu sanācijai.

Produkta apraksts

Pret atmosfēras ietekmi izturīgi, plaisas pārklājoši pārklājumi uz ieplaisājušām apmetuma fasādēm un
betona virsmām, kā arī pamatņu aizsardzībai pret laika apstākļiem un agresīvu gaisa piesārņojumu.

■ Cap-elast Phase 1: ar šķiedru pastiprināts, plastoelastīgs, pigmentēts starppārklājums un auduma
iegulšanas maisījums

■ Cap-elast Phase 2:Plasto-elastīgs virsējais pārklājums baltā krāsā
■ Cap-elast Phase 2-W: Plasto-elastīgs augšējais pārklājums baltā krāsā ar mikrobiocīdās plēves

aizsardzību pret sēnīšu un aļģu uzbrukumu
■ Cap-elast Riss-Spachtel: Plasto-elastīga špaktele plaisu aizpildīšanai apmetumā un mūrī
■ Cap-elast Faserpaste: ar šķiedru pastiprināts, plastoelastīgs savienojums nelīdzenu pamatņu

izlīdzināšanai pirms turpmākajiem Cap-elast pārklājumiem

Pielietojums

■ atšķaidāma ar ūdeni, praktiski bez smakas, vidi saudzējoša
■ izturīga pret laikapstākļu ietekmi
■ CO2 aizsardzība – sd CO2 > 50 m
■ plastiski elastīga, plaisas pārklājoša, ar lielisku segtspēju
■ izlīdzina pamatni
■ izturīga pret sārmu

Īpašības

Mākslīgo sveķu dispersija saskaņā ar DIN 55945.Materiāla bāze

■ Standarta preces
Cap-elast Phase 1: 12,5 l
Cap-elast Phase 2: 12,5 l
Cap-elast Phase 2-W: 12,5 l
Cap-elast Riss-Spachtel: 1 kg, 1,5 kg, 10 kg
Cap-elast Faserpaste: 5 kg

Iepakojums

■ ColorExpress: Cap-elast Phase 2: 12,5 l
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■ Cap-elast Phase 1: Balts
Tonējama ar maks. 10 % AmphiColor pilntoņa un tonēšanas krāsām vai CaparolColor pilntoņa un
tonēšanas krāsām. Optiski vienmērīgu virsmu iegūšanai Cap-elast fāze 1 ietonēt  tonī, kas būtu
līdzīgs sekojošā sedzošā pārklājuma tonim. ColorExpress sistēmā tonējama automātiski visos
populārākajos krāsu toņu kolekcijas toņos līdz krāsu toņa gaišuma pakāpei apm.70.

■ Cap-elast Phase 2 un Phase 2-W: Balts
Tonējama ar maks. 10 % AmphiColor® pilntoņa un tonēšanas krāsām vai CaparolColor pilntoņa un
tonēšanas krāsām. Tonējot amanuāli, samaisīt visu nepieciešamo daudzumu uzreiz, lai izvairītos no
krāsu toņu atšķirībām.

Tonējama automātiski ColorExprss sistēmā visos populārākajos krāsu toņu kolekcijas toņos. Lai
atpazītu iespējamās tonēšanas kļūdas, pirms iestrādes pārbaudiet krāsu toņa atbilstību. Uz
savienotām virsmām izmantot viena tražojuma (šārža) krāsu toņus. Spilgtiem, intensīviem krāsu
toņiem noteiktos apstākļos ir maza  segtspēja. Tādēļ iesakām šiem krāsu toņiem pirms tam uzklāt
līdzīgu, nosedzošu baltas bāzes pasteļtoni. Iespējams būs nepieciešams otrs nosedzošais
pārklājums.

■ Cap-elast Faserpaste: Balts

Krāsu toņi

Krāsu toņu noturība saskaņā ar BFS atgādni Nr. 26:
Cap-elast Phase 2 und Phase 2-W:
Klase: A
Grupa: 1–3, atkarībā no krāsu toņa

Lai izvairītos no iespējamām tonēšanas kļūdām, pirms uzklāšanas pārbaudiet krāsas toņa atbilstību.
Ja rodas novirzes vai novirzes no piegādes mērķa (piemēram, krāsas toņa novirzes) vai parastās
kvalitātes, lūdzu, ievērojiet arī norādījumus par pārbaudes pienākumiem, piegādājot tonētus produktus
saskaņā ar Izolācijas sistēmu, apmetuma un javas asociācijas rekomendācijām.: Brošūras un bukleti -
VDPM.

■ Cap-elast Phase 2 un Phase 2-W: zīdaini matēts, G2Spīduma pakāpe

Vēsā vietā, neļaut sasalt.Uzglabāšana

Parametri saskaņā ar DIN EN 1062Tehniskie dati

■ Maksimālais grauda lielums: Cap-elast Phase 2 un Phase 2-W: < 100 µm, S1

■ Blīvums:
BlīvumsBlīvumsBlīvumsBlīvumsBlīvu
msBlīvums

■ Cap-elast Phase 1: apm. 1,2 g/cm3

■ Cap-elast Phase 2: apm. 1,3 g/cm3

■ Cap-elast Phase 2-W: apm. 1,3 g/cm3

■ Cap-elast Riss-Spachtel: apm. 1,75 g/cm3

■ Cap-elast Faserpaste: apm. 1,1 g/cm3

■ Sausā slāņa biezums: Cap-elast Phase 2 un Phase 2-W: 100–200 µm, E3

■ Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa
augstums sdH2O:

Cap-elast Phase 2 un Phase 2-W: (sdvērtība): ≥
0,14 - < 1,4 m (vidēja), V2

■ Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa
augstums sdCO2:

Cap-elast Phase 2 un Phase 2-W: > 50 m, C1

■ Ūdens caurlaidības daudzums: Cap-elast Phase 2 un Phase 2-W: (w vērtība): ≤ 0,1
[kg/(m2 · h0,5)] (zema), W3

■ Plaisu klases: Minētas pie atbilstošiem plaisu veidiem un to apstrādes.
Tonējot ir iespējamas nobīdes tehniskajos parametros.

Cap-elast Faserpaste, Phase 1, Phase 2 un Phase 2-WPielietošanas jomu noteikšana
atbilstoši tehniskajai informācijai

Nr.606

iekšdarbi 1 iekšdarbi 2 iekšdarbi 3 ārdarbi 1 ārdarbi 2

– – – + +

(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Cap-elast Riss-Spachtel

iekšdarbi 1 iekšdarbi 2 iekšdarbi 3 ārdarbi 1 ārdarbi 2

- - - + +

(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots
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Iestrāde

Dažādie plaisu veidi un to apstrāde ar Cap-elast

Smalku betona vai apmetuma virsmas plaisu, kā arī
rukuma un žūšanas plaisu gadījumā:
vienkāršais armējums

Žūšanas plaisas apmetumā vai betonā:

vieglais armējums

Plaisām mūrējuma šuvēs, kā arī  virsmas plaisām
vieglajā betonā:smagais armējums

Pārklājuma uzbūve:
Gruntkārta
Ar Dupa-grund vai CapaGrund Universal, atkarībā
no konkrētās pamatnes.*
Starpklājums:
Ar Cap-elast Phase 2 vai Cap-elast Phase 2-W.
Minimālais patēriņš: 230 ml/m2 .
Nobeiguma pārklājums:
Ar Cap-elast Phase 2 vai Cap-elast Phase 2-W
neatšķaidītu.
Minimālais patēriņš: 230 ml/m2 .Plaisu aizpildīšana
saskaņā ar DIN EN 1062 Klase A1 (> 100 µm), pie
23 °C.

Pārklājuma uzbūve
Vieglais armējums:
Gruntkārta:
Ar Dupa-grund vai CapaGrund Universal, atkarībā
no konkrētās pamatnes.*
Starpklājums:
Pārklāt ar neatšķaidītu Cap-elast Phase 1
nobeiguma  pārklājuma tonī. Minimālais patēriņš:
500 ml/m2.
Nobeiguma pārklājums:
Ar Cap-elast Phase 2 vai Cap-elast Phase 2-W,
neatšķaidītu.
Minimālais patēriņš: 230 ml/m2. Plaisu aizpildīšana
saskaņā ar DIN EN 1062 Klase A4 (> 1250 µm), pie
23 °C.

Pārklājuma uzbūve
Smagais armējums:
Gruntkārta:
Ar Dupa-grund vai CapaGrund Universal, atkarībā
no konkrētās pamatnes.*
Pirmais starpklājums: Pārklāt ar neatšķaidītu Cap-
elast Phase 1. Minimālais patēriņš:: 500 ml/m2.
Otrais starpklājums:
Pārklāt ar neatšķaidītu Cap-elast fāze 1 nobeiguma
pārklājuma tonī. Minimālais patēriņš: 500 ml/m2.
Nobeiguma pārklājums:
Ar Cap-elast Phase 2 vai Cap-elast Phase 2-W,
neatšķaidītu. Minimālais patēriņš: 230 ml/m2.
Plaisu aizpildīšana saskaņā ar DIN EN 1062 Klase
A4 (> 1250 µm), pie 23 °C.
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Dažādie plaisu veidi un to apstrāde ar Cap-elast

Atsevišķu celtniecības plaisu gadījumā:
Uz gludām virsmām izmantot plaisu armējošo strēmeli

Apjomīga skaita celtniecības plaisu gadījumā:
Uz gludām virsmām izmantot plaisu armējošo (stiegrojošo) audumu

Sagatavošana:
Celtniecības plaisas apm. 1 cm platumā un 1 cm dziļumā paplašināt U formā.,
pamatīgi notīrīt putekļus un gruntēt, piesātinot ar Dupa-grund. Plaisu aizpildīt ar
Cap-elast Riss-Spachtel vienā līmenī ar virsmu, pielīdzināt struktūrai un ļaut
labi nožūt.
Pārklājuma uzbūve:
Gruntkārta ar Dupa-grund vai CapaGrund Universal, atkarībā no konkrētās
pamatnes.*
Armējums ar strēmelēm uz gludām virsmām:
No aizpildītās šuves uz katriem sāniem minimums 30 cm bagātīgi uzklāt Cap-
elast Phase 1 un tajā līdzeni ieguldīt min 20 cm platu sietu, piem., no firmas
Kobau- Elastik-Gewebe 10/10. Pēc nožūšanas uz visas virsmas uzklāt
starpklājumu ar Cap-elast Phase 1, kas ir ietonēts nobeiguma pārklājuma tonī.
Minimālais patēriņš: 500 ml/m2.
Nobeiguma pārklājums:
visu virsmu ar neatšķaidītu Cap-elast Phase 2 vai Cap-elast Phase 2-W.
Minimālais klājums: 230 ml/m2 . Plaisu aizpildīšana saskaņā ar DIN EN1062
Klase A4 (> 1250 μm) pie 23 °C.

Sagatavošana:
Celtniecības plaisas ar apm. 1 cm platumu un 1 cm dziļumupaplašināt U
formā., pamatīgi notīrīt putekļus un gruntēt, piesātinot ar Dupa-grund. Plaisu
aizpildīt ar Cap-elast Riss-Spachtel vienā līmenī ar virsmu, pielīdzināt struktūrai
un ļaut labi nožūt.
Armēšana ar audumu, uz gludām virsmām: Gruntkārta ar Dupa-grund vai
CapaGrund Universal, atkarībā no konkrētās pamatnes.*
Auduma ieklāšana:
Cap-elast fāze 1, kas ir atšķaidīts ar apm. 5% ūdens, vienmērīgi uzklāt elastīgā
auduma platumā ar birsti vai veltnīti un izlīdzināt Minimālais klājums: 400 ml/
m2 . Elastīgo audumu 10/10 no Kobau, sākot no augšas iespiest slapjajā Cap-
elast Phase 1, neveidojot burbuļus un rievas, izmantojot nerūsējošu
augstvērtīga metāla izlīdzināšanas ķelli vai moltopre veltnīti. Salaiduma vietas
apm., 5cmpārklāt pāri.
Starpklājums
Pēc armēto virsmu izžūšanas pārklāt ar Cap-elast Phase 1, kas ir atšķaidīts ar
5% ūdens nobeiguma  pārklājuma tonī. Minimālais patēriņš: 350 ml/m2.
Nobeiguma pārklājums:
Ar Cap-elast Phase 2 vai Cap-elast Phase 2 -W Minimālais patēriņš:: 230 ml/
m2 .
Plaisu aizpildīšana saskaņā ar DIN EN 1062 Klase A5 (> 2500 µm), pie  23 °
C.

Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18
363, 3. nod.

Piemērotas pamatnes

Apmetumi ar minimālo spiedes stiprību saskaņā ar DIN EN 998-1 ar vismaz 2 N//mm2: Jaunie
apmetumi jāžāvē pēc pietiekama stāvēšanas laika, parasti pēc 2 nedēļām, aptuveni 20 °C un 65 %
rel. mitrums, pārklājams. Nelabvēlīgos laikapstākļos, piemēram, vēja vai lietus ietekmē, jāievēro
ievērojami ilgākas dīkstāves. Papildu gruntēšanas kārta ar CapaGrund Universal samazina kaļķa
izsvīduma risku uz PII vai PIII grupu sārmainajām virskārtām, tādējādi pārklājumu var uzklāt jau pēc 7
dienu nostāvēšanas.

Pamatnes sagatavošana

Vecais apmetums: Atkārtoti apmestajām vietām jābūt labi sacietējušām un sausām. Tīrīt ar spiediena
ūdens strūklām saskaņā ar tiesību aktiem. Gruntēt ar Dupa Putzfestiger.

Betons: Betona virsmas ar netīrumu nogulsnēm vai smalku graudu slāni notīrīt mehāniski vai ar
spiediena ūdens strūklu saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Uzklājiet CapaGrund Universal bāzes kārtu
uz vāji absorbējošām vai gludām virsmām. Uzklājiet Dupa-Putzfestiger bāzes kārtu uz miltainām,
slīpētām, uzsūcošām virsmām.

Stabilas lakas vai emulsijas krāsas pārklājumi: raupja glancētas virsmas un lakas pārklājumus.
Krīta emulsijas krāsas pārklājumus tīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu, ievērojot normatīvos aktus.
CapaGrund Universal bāzes kārta. Citu veidu tīrīšanai gruntējiet ar Dupa-Putzfestiger.

Stabili, veci plasto-elastīgi emulsijas krāsu pārklājumi: Tīrīšana ar augstspiediena ūdens strūklām
saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai mazgājot ar ūdeni, izmantojot tirdzniecībā pieejamus mitrinātājus
un skalojot ar ūdens šļūteni. Gruntējums ar CapaGrund Universal. Starpslānis un virskārta ar Cap-
elast Phase 2, satīna spīdums vai PermaSilanNQG, matēts.

Nestošie sintētisko sveķu apmetuma pārklājumi (izņemot siltumizolācijas kompozītsistēmas):
Notīrīt veco apmetumu ar piemērotu metodi. Mitrās tīrīšanas gadījumā ļaujiet virsmām kārtīgi nožūt
pirms turpmākās apstrādes. CapaGrund Universal bāzes kārta.
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Nestabilas krāsas, emulsijas krāsas vai sintētisko sveķu apmetuma pārklājumi: pilnībā noņemt
ar piemērotu metodi, piemēram, mehāniski vai noņemot un pēc tam tīrot ar augstspiediena karstā
ūdens strūklām saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Uzklājiet CapaGrund Universal bāzes kārtu uz vāji
absorbējošām vai gludām virsmām. Uzklājiet Dupa-Putzfestiger bāzes kārtu uz miltainām, slīpētām,
uzsūcošām virsmām.

Nestabili, minerāli pārklājumi: Pilnībā noņemt ar slīpēšanu, suku, skrāpēšanu, spiediena ūdens
strūklu saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai citiem piemērotiem pasākumiem. Mitrās tīrīšanas
gadījumā ļaujiet virsmām kārtīgi nožūt pirms turpmākās apstrādes. Gruntējums ar Dupa-Putzfestiger.

Rūpniecisko izplūdes gāzu vai kvēpu piesārņotas virsmas: Notīriet ar piemērotām metodēm,
piemēram, ar augstspiediena ūdens strūklu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un ļaujiet kārtīgi nožūt.

Virsmas, kas inficētas ar sēnītēm vai aļģēm: Noņemiet pelējuma vai aļģu invāziju ar slapjo strūklu
saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Izmazgājiet ar Capatox vai FungiGrund un ļaujiet nožūt. Lai novērstu
pārklājuma atkārtotu inficēšanos, mēs iesakām Cap-elast Phase 2-W kā virskārtu.

Taisnīgs ķieģeļu mūris ar saplaisātām šuvēm: Bojātās, saplaisājušās šuves nokasīt apmēram 10
mm dziļumā, gruntēt ar Dupa-grund un pēc rūpīgas žāvēšanas aizpildīt ar plaisu špakteli Cap-elast.
Pirms pārklāšanas ļaujiet kārtīgi nožūt. Ja starpkārtai ir brūnas krāsas izmaiņas, kā virskārtu jāizmanto
Duparol fasādes krāsa, kas nesatur ūdeni.

Virsmas ar sāls izsvīdumu: Noņemiet sāls izsvīdumus ar sausu suku. Gruntēt ar Dupa-Putzfestiger.
Pārklājot virsmas ar sāls izsvīdumu, nevar tikt garantēta pārklājuma pastāvīga saķere vai sāls
izsvīduma novēršana.

Cap-elast Phase 2-W: Iestrādāt ar otu, rullīti un birsti.Uzklāšanas metode

Cap-elast Phase 1 un Cap-elast Phase 2: Iestrādāt ar otu, rullīti, birsti un izsmidzināšanas ierīcēm.

Uzklāšana, izmantojot airless izsmidzināšanas ierīci:
Cap-elast Phase 1: Izsmidzināšanas leņķis: 50°; Sprausla: 0,029-0,035"; Izsmidzināšanas spiediens:
50 bar
Cap-elast Phase 2: Izsmidzināšanas leņķis: 50°; Sprausla: 0,025-0,031"; Izsmidzināšanas spiediens:
150 bar
Pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

Cap-elast Faserpaste: Iestrādāt ar nerūsējošā metāla izlīdzināšanas ķelli. Iestrādāt neatšķaidītu,
iepakojumu pirms darba sākuma samaisīt.

Cap-elast Phase 1: vismaz 500 ml/m2 vienam klājumam.
Cap-elast Phase 2/Phase 2-W /ColorExpress:  vismaz 230 ml/m2 vienam klājumam.
Cap-elast Faserpaste: vismaz 1,1 kg/m2 vienam slāņa biezuma mm.

Patēriņš

Pārklājuma ieteikumi atkarībā no plaisu veidiem: Ievērojiet BFS datu lapas 19 un 19.1.
rekomendācijas.

Lai panāktu vislabāko iespējamo aizsardzību pret aļģu un sēnīšu invāziju ar Cap-elast Phase 2-W, ir
nepieciešams uzklāt divas kārtas ar kopējo masu vismaz 460 ml/m², lai sasniegtu vidējo slāņa
biezumu vismaz 200 µm. Patērējot vismaz 200 ml/m² uz vienu kārtu, katra papildu kārta palielina
slāņa biezumu vēl par aptuveni 100 µm. Patēriņš attiecīgi ir lielāks uz raupjām virsmām.

Zemākā temperatūras robeža iestrādeis un žūšanas laikā: min +5 °C un max + 30°C, pamatne un
gaisa temperatūra

Iestrādes nosacījumi

Cap-elast Phase 1: Pie +20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma pēc 24 stundām virsma ir sausa un
atkārtoti pāklājama.

Cap-elast Phase 2/Phase 2-W: Pie +20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma pēc 24 stundām virsma ir
izturīga pret lietu. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pieaug.

Cap-elast Faserpaste: 

Žūšana/ žūšanas laiks

Atkarīgs no gaisa mitruma, temperatūras un slāņa biezuma. Apm. 24 stundas slāņa biezuma
milimetram pie +20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma.

Kā parasti, strādājot ar fasādes krāsojumiem neveikt iestrādi tiešu saules staru iedarbībā, vēja, miglas,
draudoša lietus vai nakts sala apstākļos.

Norāde

Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi slapjš slapjā, veicot klājumu vienā reizē bez
pārtraukumiem.

Izmantojot izsmidzināšanas metodi, krāsu labi apmaisīt un izkāst caur sietu. Nav piemērots
horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi. Neizmantot uz kaļķi saturošām  pamatnēm, kā arī uz
vieglajiem apmetumiem. Uz tumšiem krāsu toņiem mehāniska iedarbība var radīt gaišas svītras (uz
matētas virsmas paliekoši nospiedumi pēc mehāniskas iedarbības). Tā ir visu matētu līdz zīdaini
matētu fasādes krāsu produktam specifiskā īpašība.
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Uz blīvām, vēsām virsmām vai, ja žūšanu aizkavē laika apstākļi, mitruma ietekmē (lietus, rasa,
atkusnis, migla) palīgvielas uz pārklājuma virsmas var veidot dzeltenīgus/ caurspīdīgus, viegli spīdīgus
un lipīgus notecējumus. Šīs palīgvielas šķīst ūdenī un ar pietiekošu ūdens daudzumu, piemēram, pēc
vairākkārtīga spēcīga lietus, tiek noskalotas. Virsmas kvalitāte pēc noskalošanas netiek ietekmēta.
Gadījumā, ja seko pārkrāsošana, notecējumi/ palīgvielas iepriekš jāsamitrina un pēc neilga laika
jānoskalo. Jāveic papildus gruntējums ar CapaGrund Universal. Iestrādājot materiālu atbilstošos
klimatiskos apstākļos, šādi notecējumi neveidojas.

Pielabojuma vietu redzamība uz virsmas ir atkarīga no daudziem faktoriem un tādēļ ir neizbēgama
(BFS atgādne 25).

Celtniecības plaisas var būt pakļautas ekstrēmām kustībām. Tādēļ ilgstoša un neredzama plaisu
nosegšana ar krāsošanas tehniskajiem līdzekļiem nav iespējama. Izmantojot firmas Desoi
spirālveidīgo enkuru sistēmu var tikt uzņemti mūra bīdes un vilces spēki. Lineārā jomā spirālveida
enkurs darbojas kā stipri uzvilkta atspere. Informāciju par to Jūs saņemsiet: FFa. DESOI GmbH,
Gewerbestraße 16, 36148 Kalbach/Rhön, GERMANY.

Savienojuma šuves pie logiem, durvīm un palodzēm profesionāli jāblīvē ar ilgstoši elastīgu
blīvēšanas materiālu (IVD-datu lapa Nr. 12, 2021 jūnija izdevums).

Fasāžu virsmām, ko noteiktos objekta apstākļos vai dabisku laika apstākļu dēļ mitrums iespaido
stiprāk nekā parasti, pastāv paaugstināts sēnīšu un aļģu veidošanās risks.

Tādēļ bojātām virsmām iesakām izmantot mūsu speciālo produktu, piemēram, Cap-elast Phase 2-W
Šis produkts satur aktīvas vielas, kas uz laiku aizkavē sēņu un aļģu veidošanos.

Cap-elast Phase 2-W ir produkts, kura sastāvā ir aktīvās vielas, kas aizkavē sēnīšu un aļģu
veidošanos uz pārklājuma. Šī aktīvo vielu bāze piedāvā ilgstošu, laikā ierobežotu aizsardzību, kuras
efektivitātes ilgums ir atkarīgs no objekta nosacījumiem, tādiem kā bojājuma stiprums un mitruma
noslodze. Tādēļ ilgstoša sēnīšu un aļģu veidošanās aizkavēšana nav iespējama.

Norādes

■ Ūdens tvaiku difūzijas un ūdens caurlaidības noteikšana
■ CO2 caurlaidības noteikšana

Atzinums

Cap-elast Riss-Spachtel
Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem, ar ilgstošu iedarbību. Ja nepieciešama
medicīniska konsultācija, paņemiet pie rokas iepakojumu vai etiķeti. Uzglabāt bērniem nepieejamā
vietā. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai apģērba. Izvairīties no nokļūšanas vidē. Valkājiet
aizsargcimdus/acu aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens.
Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu, 2-metil-2H-izotiazol-3-onu, oktilinonu (ISO), 5-hlor-2-metil-2H-
izotiazol-3-ona reakcijas masu. un 2-metil-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Šis produkts ir "apstrādāta prece"
saskaņā ar ES regulu 528/2012 (nav biocīda produkta) un satur šādas biocīdas aktīvās sastāvdaļas:
terbutrīnu (CAS nr. 886-50-0), oktilinonu (ISO) (CAS nr. 26530 - 20-1).

Drošības norādes

Cap-elast Faserpaste
Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Ja nepieciešama medicīniska konsultācija, paņemiet pie rokas
iepakojumu vai etiķeti. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Izvairieties no miglas vai tvaiku
ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai apģērba. Valkājiet aizsargcimdus/acu aizsargus.
SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-
onu, 2-metil-2H-izotiazol-3-onu, 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona un 2-metil- 2H-izotiazol-3-ons (3:1).
Briesmas! Izsmidzinot, var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Neieelpot izsmidzinājumu vai miglu.

Cap-elast Phase 1
Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Ja nepieciešama medicīniska konsultācija, paņemiet pie rokas
iepakojumu vai etiķeti. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai
apģērba. Valkājiet aizsargcimdus/acu aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu
ziepju un ūdens. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu, 2-metil-2H-izotiazol-3-onu, 5-hlor-2-metil-2H-
izotiazol-3-ona un 2-metil- 2H-izotiazol-3-ons (3:1). Briesmas! Izsmidzinot, var veidoties bīstami
ieelpojami pilieni. Neieelpot izsmidzinājumuvai miglu.

Cap-elast Phase 2
Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Ja nepieciešama medicīniska konsultācija, paņemiet pie rokas
iepakojumu vai etiķeti. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai
apģērba. Valkājiet aizsargcimdus/acu aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu
ziepju un ūdens. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu, 2-metil-2H-izotiazol-3-onu, 5-hlor-2-metil-2H-
izotiazol-3-ona un 2-metil- 2H-izotiazol-3-ons (3:1). Briesmas! Izsmidzinot, var veidoties bīstami
ieelpojami pilieni. Neieelpot izsmidzinājumu vai miglu.

Uzticības tālrunis alerģiju jautājumiem: 0800/1895000 (bez maksas no Vācijas fiksētajiem
tālruņiem).

Für Cap-elast Phase 1, Cap-elast Phase 2 und Cap-elast Faserpaste:
Sargāt no bērniem. Iestrādes un žūšanas laikā nodrošināt labu ventilāciju. Nedzert, neēst un
nesmēķēt, darbojotes ar vielu. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un
meklēt medicīnisku palīdzību. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un
meklēt medicīnisku palīdzību. Aizliegts izliet kanalizācijā. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni
un ziepēm. Neieelpot aerosolu. Sīkakas norādes - skat. Drošības datu lapas.

Uzmanību
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Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt
kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sacietējušas krāsas vai
sadzīves atkritumus.

Likvidācija

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

Klientu serviss
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