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Caparol Farben Lacke
Bautenschutz GmbH
Werk Ober-Ramstadt

Z-33.41-130

Z-33.42-131

Z-33.43-132

Z-33.2-677

Z-33.44-859

Meldorfer Ansatzmörtel 080
Līmjava un šuvotājs Meldorfer ķieģeļflīzēm iekšdarbos un
ārdarbos.

Produkta apraksts

Iestrādei gatava java Meldorfer ķieģeļflīžu līmēšanai un šuvošanai. Pirms lietošanas javu rūpīgi
izmaisīt.
Pielietojama:
Capatect siltumizolācijas sistēmās A un B;
Dekoratīvai apdarei ar ķieģeļflīzēm iekšdarbos un ārdarbos.

Pielietojums

■ Ļoti laba tūlītēja saķere
■ Gatava iestrādei
■ Augsta ūdens tvaiku caurlaidība
■ Pigmentēta
■ Noturīga pret laikapstaķļu iedarbību, ūdeni atgrūdoša pēc DIN V 18550
■ Viegli iestrādājama (elastīga konsistence)
■ Bez sprieguma, ļoti labi saglabā formu
■ Nesatur cementu, ar mākslīgo sveķu saistvielu
■ Minerālo pildvielu kombinācija

Īpašības

25 kg spainisIepakojums

Cementa pelēks (Zementgrau), smilšu balts (Sandweiß), antracīts (Anthrazit)
Citi toņi - uz pieprasījumu.

Krāsu toņi

Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala un tiešiem saules stariem.
Uzglabājama apm. 12 mēnešus.

Uzglabāšana

■ Uzliesmojamība: Ugunsreakcijas klase B1 (DIN 4102)
■ Ūdens uzņemšanas koeficients: w < 0,12 kg/(m2  · h0,5) pēc DIN EN 1062
■ Konsistence: pastveida
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Iestrāde

Aizsardzībai no lietus ietekmes žūšanas fāzē stalažas nepieciešamības gadījumā pārsegt ar brezentu.
Sakarā ar dabiskas izcelsmes piedevu klātesamību iespējamas nelielas krāsu toņu svārstības. Tādēļ
izmantot tikai viena produktu numura materiālu, vai arī dažādu numuru materiālus pirms iestrādes
savā starpā izmaisīt.
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Armējošās kārtas ar Capatect-ZF-Spachtel 699 vai Capatect-Klebe und Armierungsmasse 186 M;
Javas grupu PII, PIII pēc DIN V 18550 / EN 998-1 u.tml. pamatnes;
Betons;
Veci minerālie apmetumi un krāsu pārklājumi ar labu nestspēju;
Ģipškartona plāksnes un javas grupu PIV + V pamatapmetumi iekšdarbos.

Piemērotas pamatnes

Pamatnei jābūt līdzenai, tīrai, sausai, stingrai, nestspējīgai un bez saķeri mazinošām vielām. Jauniem
apmetumiem ļaut sacietēt vismaz 2–4 nedēļas.
Ja materiāls tiek iestrādāts Capatect siltumizolācijas sistēmu A un B ietvaros, armējošai kārtai jābūt
sacietējušai un sausai.

Pamatnes sagatavošana

2,5–3,0 kg/m2

Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.
Patēriņš

Iestrādes temperatūra:
Iestrādes laikā un žūšanas fāzē apkārtnes un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5 °C
un pārsniegt +30 °C. Neiestrādāt tiešos saules staros, vējā, miglā vai augsta gaisa mitruma apstākļos.
Šai sakarā norādām uz Vācijas Apmešanas darbu speciālistu apvienības atgādni ”Apmetuma
uzklāšana augstu un zemu temperatūru gadījumā”.

Iestrādes nosacījumi

Pie 20° C un 65 % rel. gaisa mitruma java ir apžuvusi pēc 24 stundām. Pilnībā sausa pēc 2–3 dienām.
Ja temperatūra ir zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks ir ilgāks.

Žūšana/ žūšanas laiks

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.Darbarīku tīrīšana

Cementa saistvielu pamatnes (arī minerālās armējošās masas) gruntēt ar Putzgrund 610, lai novērstu
izdalījumu veidošanos.

Starpklājums

Skat. Capatect Tehnisko informāciju Nr. 071Uklāšana

Norādes

Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Izvairīties no
izplatīšanas apkārtējā vidē.

Uzmanību

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā
līmes atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sacietējušas līmes vai sadzīves
atkritumus. EAK 080410

Likvidācija

D1Gis-kods

Skat. Drošības datu lapuTuvākas norādes

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

Klientu serviss

 

Tehniskā informācija TIEX-080 · Sagatavota: janvāris 2017
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-080 tulkojums.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt  www.caparol.lt.


