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Capatect Fugenmasse MS
Vienkomponenta, pastveida ilgstoši elastību saglabājošs
hermētiķis

Produkta apraksts

Materiāls elastīgai ēku savienojumu šuvju blīvēšanai, īpaši piemērots keramikas apdares risinājumiem.
Nenesošais šuvju hermētiķis saskaņā ar DIN EN 15651-1.

Pielietojums

■ Ilgstoši saglabā elastību
■ Optimālas izlīdzināšanas īpašības
■ Izturīgs pret novecošanos un ārējo apstākļu ietekmi
■ Augsta UV noturība
■ Ļoti laba krāsu saderība saskaņā ar DIN 52452
■ Nesatur šķīdinātājus, izocianātus un silikonus

Īpašības

apt. 290 ml/tūba, 12 tūbas/kastēIepakojums

Balts
Bēšs
Dabīgi pelēks
Akmens pelēks
Antracīts

Krāsu toņi

Sausā, vēsā vietā, sargāt no tiešas saules iedarbības.
Uzglabājot oriģinālā, slēgtā iepakojumā derīgs apt. 12 mēnešus.

Uzglabāšana

■ Blīvums: apt. 1,45 g/ml pēc DIN 53479
■ Rukums: Pieļaujamā deformācija: 25 %
■ Temperatūras noturība: -40°C līdz +90°C
■ Saistvielas bāze: Ķīmiskā bāze: 1K-hibrīda hermētiķis

Tehniskie dati

Ņemot vērā izstrādājumu atšķirīgo elastību, kā arī hermētiķu spriegojumu un kustības, šuvju krāsošana
var izraisīt smalku plaisu veidošanos uz virsmas.

Norāde

Tas uzskatāms par optisku, bet ne tehnisku defektu.

Iestrāde

Savienojumu sānos nedrīkst būt adhēziju mazinošu vielu.Pamatnes

Pamatnei jābūt tīrai, sausai un noturīgai. Ir jānoņem piemaisījumi un vielas, kurām ir adhēziju
mazinoša iedarbība (piemēram, veidņu eļļa), kā arī javas atlikumi. Bojāti, nolobījušies krāsas slāņi un
teksturēts apmetums pēc iespējas jānoņem.

Veidojot ēku blīvējuma šuves pielietot atbilstoša izmēra, slēgtu šūnu PE blīvēšanas auklu.

Pamatnes sagatavošana
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Šuves
platums 6mm 10mm 15mm 20mm 25mm 30mm

Šuves
dziļums 6mm 6mm 10mm 12mm 15mm 15mm

Izpildiet blīvejuma šuves izmēru pārbaudi saskaņā ar DIN 18540. Ieteicams veikt adhēzijas un
saderības pārbaudi katrai pamatnei.

290 ml blīvējuma hermētiķa:
- apt. 12,4 m šuve (5x5 mm)
- apt. 3,1 m šuve (10x10 mm)

Patēriņš

Nosakiet precīzu materiāla patēriņu, veicot testa plājumu objektā.

Iestrādes un žūšanas laikā apkārtējās vides un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5 °C
un augstāka par +35 °C. Neiestrādāt tiešos saules staros.

Iestrādes nosacījumi

Pie 23°C un 50% relatīvā gaisa mitruma aizsargkārta veidojas apmēram pēc 10 minūtēm un sacietē
apmēram 2 mm pirmajās 24 stundās. Žušana atkarīgā no temperatūras un relatīvā gaisa mitruma.
Žāvēšana aizkavējas zemā temperatūrā un/vai augsta mitruma apstākļos.
Hermētiķim pirms tālākas apstrādes ir pilnībā jāsacietē.

Žūšana/ žūšanas laiks

Uzreiz pēc lietošanas ar vaitspirtu. Materiālu, kas jau ir sacietējis, var noņemt tikai mehāniski.Darbarīku tīrīšana

Vienmērīgi iepieldiet Capatect Fugenmasse MS sagatavotajās šuvēs.
Izlīdziniet pirms nožuvušas kārtas veidošanos ar ūdenii vai neitrālu, nekrāsojošu, ūdeni saturošu
izlīdzinošo līdzekļu palīdzību.

Montāža

Norādes

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.Uzmanību

Šķidrās materiāla atliekas var izmest kā ar ūdeni sajaucamu līmju atkritumus, izžuvušos materiālu
atlikumus kā sacietējušas līmes vai kā sadzīves atkritumus.
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