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Capatect KD-Buntsteinputz
Mākslīgo sveķu mozaīkas apmetums izturīgiem, dekoratīviem
pārklājumiem.

Produkta apraksts

Dekoratīviem fasāžu cokolu, kolonnu, foajē, logu un durvju ierāmējuma pārklājumiem, kā arī
dekoratīviem klājumiem iekštelpās.

Pielietojums

■ Izturīgs pret triecieniem un skrāpējumiem
■ Nebalējošs
■ Izturīgs pret laikapstākļu ietekmi
■ Izturīgs pret spēcīgu lietu
■ Ļoti elastīgs
■ Ūdens tvaikus un CO2 caurlaidīgs
■ Vāji piesaista netīrumus

Īpašības

25 kg spainis (24 gab. = 600 kg/paliktnis)Iepakojums

Pieejami 11 dažādi krāsu toņi:
Steingrau (akmens-pelēks), Schiefergrau (šīfera-pelēks), Basaltgrau (bazalta-pelēks), Granitschwarz
(granīta-melns), Islandgrün (Īslandes-zaļš), Pazifikblau (Klusā okeāna zils), Klinkerrot (klinkera-
sarkans), Marmorbraun (marmora-brūns), Dolomitbraun (dolomīta-brūns), Bergbraun (kalnu-brūns) un
Kaffeebraun (kafijas-brūns).

Krāsu toņi

Vēsā vietā, sargāt no sala. Slēgtā oriģināliepakojumā uzglabājams apm. 12 mēnešus.Uzglabāšana

Ūdens tvaiku caurlaidība: V2
Ūdens absorbcija: W2
Saistes stiprība: >= 0,3 MPa
Blīvums: 1800 kg/m³
Konsistence: pastveida
Saistvielas bāze: tīrs akrilāts
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Produkta Nr.  Krāsas tonis  

0035 0025 Granitschwarz (granīt-melns)

0036 0025 Bergbraun (kalnu-brūns)

0031 0025 Islandgrün (Īslandes-zaļš)

0034 0025 Kaffeebraun (kafijas-brūns)

0032 0025 Klinkerrot (klinkera-sarkans)

0039 0025 Marmorbraun (marmora-brūns)

5711 0025 Steingrau (akmens-pelēks)

5712 0025 Basaltgrau (bazalta-pelēks)

5713 0025 Schiefergrau (šīfera-pelēks)

5714 0025 Dolomitbraun (dolomīta-brūns)

5710 0025 Pazifikblau (klusā okeāna zils)

Produkta-Nr.

Iestrāde

Skatīt sadaļu “Pielietojums”. Cokola zonā Capatect KD-Buntsteinputz drīkst uzklāt tikai uz cementa
apmetumiem vai Capatect siltumizolācijas sistēmas armējošajām javām.

Piemērotas pamatnes

Pamatnei jābūt līdzenai, tīrai, nestspējīgai, sausai, brīvai no saķeri mazinošām vielām. Jauniem
pamatapmetumiem ļaut sacietēt 3–4 nedēļas. Ja materiāls tiek iestrādāts Capatectsiltumizolācijas
sistēmas ietvaros, armējošai kārtai jābūt sacietējušai un sausai.

Pamatnes sagatavošana

Gruntēšana:

Pirms Capatect KD-Buntsteinputz iestrādes vienmēr ir nepieciešama pamatnes gruntēšana. Tāpēc
Capatect Putzgrund jāuzklāj līdzīgā krāsas tonī kā mozaīkas apmetums, vislabāk ar rullīti. Gruntskārtai
jābūt sausai.

Capatect KD-Buntsteinputz ir gatavs iestrādei, pirms tam nedaudz izmaisīt. Siltā laikā konsistenci var
regulēt, pievienojot nelielu ūdens daudzumu.

Materiāla sagatavošana

Capatect KD-Buntsteinputz vienmērīgi uzklāt ar nerūsējošā tērauda ķelli grauda biezumā. Uzreiz pēc
tam vienmērīgi izlīdzināt ar nerūsējošā tērauda špakteļlāpstiņu.
Lai izvairītos no sabiezējumiem (salaiduma vietām), jāpiesaista pietiekams skaits darbinieku un
materiāls jāuzklāj ar metodi „slapjš slapjā” vienā reizē. Ikreiz apmetumu uzklāt visai virsmai vai
fasādes daļām bez pārtraukuma.
Līdzās esošām virsmām izmantot t materiālu ar vienu un to pašu partijas numuru vai materiālu ar
dažādiem partijas numuriem, tos iepriekš samaisot.

Pamatā ir spēkā apstrādes instrukcija, kas attiecas uz Capatect siltumizolācijas sistēmām un
piederumiem.

Uzklāšanas metode

Kā gruntskārtu uzklāt Capatect Putzgrund apmēram tādā pašā krāsas tonī kā apmetums. Pēc apm.
12 stundu žūšanas laika var uzklāt Capatect KD-Buntsteinputz.

Pārklājuma uzbūve

Apm. 5,5 kg/m ²
Patēriņš ir atkarīgs no pamatnes īpašībām un iestrādes metodes.
Norādītais patēriņš ir orientējošs, precīzam patēriņam veikt paraugklājumu objektā.

Patēriņš

Nav pieļaujama iestrāde temperatūrā, kas ir zemāka par 5 °C (būvei, materiālam un gaisam), kā arī
spilgtā saulē un lietū bez attiecīgiem aizsardzības pasākumiem, miglā vai, ja temperatūra ir zemāka
par rasas punkta temperatūru. Šie nosacījumi jāievēro vismaz divas dienas pēc iestrādes. Jāņem vērā,
ka naktī var būt sals.

Iestrādes nosacījumi

Pie +20 °C temperatūras un 65% rel. gaisa mitruma Capatect KD-Buntsteinputz virsma ir
pieskāriensausa 24 stundām. Pilnīgi nožuvusi un noslogojama - pēc 2–3 dienām.
Apmetums izžūst fizikāli, t. i., veidojoties dispersijas plēvei un iztvaikojot ūdenim. Ja gaisa temperatūra
ir zema un mitruma līmenis ir augsts, žūšanas laiks ir ilgāks.

Žūšana/ žūšanas laiks

Darbarīkus un ierīces tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.Darbarīku tīrīšana
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Jāņem vērā, ka atkarībā pamatnes no uzsūktspējas, veida un struktūras, no atsevišķiem
pārklājumiem, apkārtējās vides ietekmes un apgaismojuma, kā arī izejvielu nevienmērības ir
iespējamas nelielas krāsas atšķirības un smalkas plaisas vai punktveida caurumiņi. Iestrādes metodes
vai akmentiņu saskaņošanas dēļ KD-Buntsteinputz var rasties nevienmērīgs raksts.
Pretenzijas vai sūdzības, kas saistītas ar krāsas toņa atšķirībām, ko izraisa iepriekš minētie cēloņi, nav
pamatotas.
Aizsardzībai no lietus ietekmes žūšanas fāzē stalažas pārsegt ar brezentu. Arī spēcīga vēja vai
spilgtas saules apstākļos iesakām pasargāt fasādi, to apklājot. Capatect KD-Buntsteinputznav
piemērots horizontālām virsmām un virsmām ar ūdens noslodzi. Nosegt pārklājamās virsmas apkārtni,
īpaši stikla, keramikas, klinkera, dabīgā akmens un metāla virsmas. Netīrumus nekavējoties notīrīt ar,
ūdeni, negaidot, līdz materiāls sacietē.

Norāde

Norādes

Šis produkts nav bīstams maisījums ķīmisko vielu likumu normu izpratnē un tādējādi nav jāmarķē.
Tomēr ievērot nepieciešamos piesardzības un higiēnas pasākumus, strādājot ar ķīmiskiem
produktiem. Sargāt no bērniem.
Ūdens bīstamības klase: WGK 1, vāji apdraud ūdeni.
Paredzēts tikai profesionāla lietošanai.

Drošības norādes

Bīstamo atkritumu sadedzināšana vai savākšanas vietās. Nelikvidēt kopā ar sadzīves atkritumiem.
Aizliegts izliet kanalizācijā, ūdenstilpnēs vai augsnē.
Neiztukšotu iepakojumu likvidēt tāpat kā produktu.
EAK (Eiropas Atkritumu katalogs): 08 01 12

Likvidācija

SIA DAW Baltica   Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067   www.caparol.lv   info@daw.lv   Tālr.:
67500072   Fakss: 67440660   Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)
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