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Capatect X-TRA 300
Minerāla armēšanas un līmēšanas java augstas mehāniskās
izturības virsmu izveidei.
Pielietojama Capatect sitināšanas sistēmās.

Produkta apraksts

Armēšanai un līmēšanai paredzēts sausais maisījums ar pretputēšanas piedevu.Paredzēts
triecienizturīgu armēšanas slānu izveidei  Capatect ETICS sistēmās. Pielietojams slāņa biezumam no
3 līdz 8 mm uz EPS siltumizolācijas loksnēm vai no 4 līdz 8 mm uz minerālvates loksnēm.

Pielietojums

■ Minerālais maisījums ar pretputēšanas piedevu, lai paaugstinātu veselības aizsardzību saskaņā ar
klasifikācijas ziņojumu IGF (BG RCI) atbilstoši DIN EN 15051-3.

■ Pastiprināts ar oglekļa šķiedru
■ Paaugstināta armēšanas slāņa triecienizturība: līdz 12 džouliem atkarībā no sistēmas uzbūves.
■ Augsta ūdens tvaika caurlaidība
■ Mitrumu atgrūdošs
■ Viegli iestrādājams
■ Augsta adhēzija
■ Saskaņā ar DIN EN 998-1 deklarēta kā "Parastā apmetuma java"

Īpašības

25 kg maissIepakojums

dabīgi baltaKrāsu toņi

Uzglabāt sausā, vēsā vietā. Sargāt no mitruma, sala un tiešiem saules stariem.
Oriģinālā, slēgtā iepakojumā derīgs vismaz 12. mēnešus.

Uzglabāšana

■ Difūzijas pretestība µ (H2O): µ ≤ 25 saskaņā ar DIN EN 998-1
(difūzijas pretestības koeficients)

■ Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa
augstums sdH2O:

sd < 0.1 m saskaņā ar DIN EN ISO 7783

■ Spiedes pretestība: CS III klase saskaņa ar DIN EN 998-1
■ Cietas javas blīvums: apt. 1.3 kg/dm3 saskaņā ar DIN EN 998-1
■ Saistes stiprība: ≥ 0.5 N/mm² saskaņā ar DIN EN 998-1
■ Uzliesmojamība: A2-s1, d0 saskaņā ar DIN EN 13501-1
■ Triecienizturība: Triecienizturība līdz 100J atkarībā no

sistēmas uzbūves
■ Saistvielas bāze: Polimēru modificēta minerāla

saistviela saskaņā ar DIN EN 197-1
■ Kapilārā ūdens uzņemšana: W0 klase saskaņā ar DIN EN 998-1
■ Ūdenscaurlaidība (w-vērtība): w ≤ 0.1 kg / (m²·h0.5) - klase W3

(zema) saskaņā ar DIN EN 1062

Tehniskie dati

300Produkta-Nr.

Putekļu daudzums: Zema putekļainība (SA) saskaņā ar DIN EN 15051-3
(Putekļu apjoma klasifikācija: skatīt tabulu zemāk)

Norāde
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Putekļainības
klasifikācija

Ieelpojamo putekļu masas daļa
(SE), wI,B  [ mg · kg-1 ]

Alveolāro putekļu masas daļa
(SA), wR,B [ mg · kg-1 ]

 Īpaši zema putekļainība < 1.000 < 20

Zema putekļainība 1.000 līdz 4.000 20 līdz70

Putekļaina > 4.000 līdz 15.000 > 70 līdz 300

Augsta putekļainība > 15.000 > 300

Iestrāde

Mūra, betona vai stabiliem esošajiem pārklājumiem jābūt tīriem, sausiem, noturīgiem, stabiliem,
cietiem, sausiem, bez jebkādām vielām, kas var mazināt saķeri (piemēram, veidņu eļļai), un mēreni
ūdeni absorbējošiem, lai nodrošinātu labu saķeri. Noņemiet javas atliekas un visas nenoturīgas,
esošās krāsas vai struktūras apmetumus. Noņemiet atslānojušās apmetuma vietas, kurās redzami
dobumi (lokāls atdalījums), un salabojiet, lai tas atbilstu apkārtējai pamatnei. Ļoti uzsūcošas,
slīpējamas vai krītojošas virsmas rūpīgi notīrīt līdz cietās pamatnes līmenim un gruntēt ar Sylitol-
Konzentrat 111. Pieslēguma elementus un palodzes nosedziet ar brezentu un lenti.

Pamatnes sagatavošana

Capatect X-TRA 300 var iejaukt manuāli, ar zemu apgriezienu elektrisko maisītāju vai ar visām
izplatītākajām apmetuma mašīnām. Manuālai iejaukšanai maisa saturam (25 kg) nepieciešams apm. 9
līdz 10 l krāna ūdens. Pēc pievienošanas ūdenim uzmanīgi samaisiet līdz nepieciešamai konsistencei
bez kunkuļiem. Ļaut uzbriest apm. 2 minūtes un vēlreiz pārmaisīt. Ja nepieciešams, pēc šī
nobriešanas laika konsistenci regulā ar nelielu ūdens daudzumu.
Cietēt sākušu javu nedrīkst atjaukt ar ūdeni.

Materiāla sagatavošana

Siltumizolācijas lokšņu līmēšana:
apm. 4.0 - 5.0 kg/m²

Patēriņš

Armēšanas slāņa izveide:
apm. 1.3 kg/m² uz 1 biezuma mm; tas nozīmē apm. 5.2 kg/m² slānim ar biezumu 4 mm

Orientējošā vērtības bez korekcijas saistībā ar atbirumiem, zudumiem un projekta specifiskajiem
apstākļiem uz vietas. Precīzam patēriņa noteikšanai veikt paragklājumu objektā.

Iestrādes temperatūra: pamatnes, javas un apkārtējā gaisa temperatūra +5 °C līdz +30 °C
uzklāšanas un cietēšanas laikā. Neuzklāt uz saulē sakarsētām pamatnēm (tiešā saules gaismā),
stipra vēja, miglas, lietus, augsta relatīvā mitruma vai nenovēršama lietus un sala laikā.

Iestrādes nosacījumi

Pie 20 °C un 65 % relatīvā gaisa mitruma virsma nožuvusi pēc 24 stundām  Cietēšanas laiks uz
kārtas biezuma mm: 1 diena. Capatect X-TRA 300 izžūst, hidrācijas ceļā un fiziski iztvaikojot ūdenim.
Zemāka temperatūra un augstāks relatīvais gaisa mitrums pagarina žūšanas procesu.

Žūšana/ žūšanas laiks

Nekavējoties pēc darbu noslēguma mazgāt ar ūdeni.Darbarīku tīrīšana

Capatect X-TRA 300 var iestrādāt ar gandrīz visām izplatītākajām apmetuma iekārtām,
piemēram:
1) Plūsmas maisītājs InoMIX F 21 kombinācijā ar Inotec padeves sūkni InoBEAM F 21 (400 V)
2) Plūsmas maisītājs M-Tec D 10 aprīkots ar standarta dozēšanas vai sajaukšanas glimežvāpstu
kombinācijā ar padeves sūkni M-Tec P 25 (400 V) ar transportēšanas gliemežvārpsatu (1/1 jauda)
3) Sajaukšanas sūkņi, piemēram, InoCOMB M4G, PUTZKNECHT S48.3 vai PFT G4 (1/2 jauda)
Stingri ievērojiet mašīnas ražotāja norādījumus!

Mašīnas aprīkojuma piemērs

Vispārīga pamatinformācija:
Elektrības padeve plūsmas maisītājam un konveijeram: 400 V rotācijas strāva / 32 A (16 A tikai
maisītājam) caur vietas sadali ar RCCB ķēdes pārtraucēju
Ūdens padeve: 3/4" šļūtene; minimālais spiediens 2,5 bāri; apm. 330 litri/stundā. Vēlamo svaigās
javas konsistenci var iestatīt ar smalki regulējošo vārstu maisītāja ūdens veidnē.
Šļūtenes caurule: Pirmās šļūtenes (maks. 3 gab.) - iekšējais Ø 35 mm, katra 13,3 m, gala šļūtene -
iekšējais Ø 25 mm, 10,0 m; kopējais maks. garums aptuveni 50 m. Zemākas vērtības atkarībā no
temperatūras un objekta apstākļiem
Smidzināšanas iekārta: sprauslas izmērs Ø 8 līdz 12 mm
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Pamata piezīmes:
Pirms javas iestrādes noskalojiet šļūtenes ar kaļķa pienu vai papīra tapešu līmi.
Kad darbs tiek pārtraukts, neatstājiet šļūteni tiešos saules staros un aizsargājiet atvērto javas spaini ar
plastmasas plēvi un turiet pistoli un sprauslu zem ūdens.
Nepagariniet iestrādes pārtraukumus ilgāk par 30 minūtēm, lai izvairītos no svaigās javas stīvuma
šļūteņu iekšpusē un javas plūsmas sastrēgumiem.
Iestrādājot ar atvērtu plūsmas maisītāja un javas sūkņa kombināciju: pēc iespējas labāk iztukšojiet
materiāla tvertni, lai izvairītos no tunelēšanas, atkārtoti iedarbinot. Ja tas netiek ievērots, materiāls,
iespējams, būs jānoņem pirms mašīnas restartēšanas (izslēgtas) un jādarbojas.
Papildinformāciju skatiet sadaļā "Izsmidzināšanas tehnoloģijas rokasgrāmata".

Ja nepieciešams, pārklājiet sastatnes ar tentu, lai pasargātu virsmu no lietus žūšanas fāzē. Ievērojiet
valsts vai vietējos noteikumus un specifikācijas par minerālas bāzes javu uzklāšanu. Vācijā: ievērojiet
DIN 18550-1.

Montāža

Noslīpējiet visas esošos izvirzījumus no polistirola plātnes virsmas un noņemt visus pielipušos
abrazīvos putekļus.

Siltumizolācijas lokšņu līmēšana:Uklāšana

Daļēja virsmas saķeres tehnika: Uzklājiet svaigi sagatavotu Capatect X-TRA 300 javu
siltumizolācijas plātnes aizmugurē, izmantojot "joslas-punktu metodi":
Javas josla, apm. 5 cm platumā pa joslas perimetru un 3 punkti (plaukstas lieluma) ir jāuzklāj loksnes
vidū. Pielāgojiet uzklātā materiāla biezumu (pamatnes augstumu) atbilstoši pamatnes plaknes
novirzēm, tā, lai līmjavas saķeres laukums sastādītu ≥ 40% no virsmas. Piezīme: Minerālvates lokšņu
līmjavas uzklāšanas vietas vispirms nogruntējiet ar šīs javas kārtu labākai saķerei.

Pilnas virsmas līmēšanas tehnika (tikai uz līdzenām virsmām un piemērotiem izolācijas paneļiem):
Līmjavu ar uzklāšanas iekārtu izsmidziniet uz pamatnes apm. 8 mm biezumā. Pirms izolācijas lokšņu
līmēšanas izķemmēt ar zobķelli (robojuma platums un dziļums atkarīgs no pamatnes stāvokļa).
Nekavējoties piespiediet izolācijas loksni svaigā līmjavas slānī, virzot paralēli pamatnei nolīmeņojiet
loksni. Lai izvairītos no apkaltušas ādas veidošanās, uzklājiet tikai tādu līmes daudzumu, ko var
nekavējoties pārklāt. Stingri iespiediet siltumizolācijas loksnes javā no apakšas uz augšu. Izbēgt no
līmjavas iekļūšanas lokšņu savienojumos.

Līmēšana ar profilu stiprinājumu: Uzklājiet javas punktus izolācijas lokšņu aizmugurē (> 20 % no
plāksnes virsmas) un pielīmējiet plāksni piespiežot pie horizontāla stiprinājuma profila. Papildu
apstrādei skatiet lietojumprogrammas rokasgrāmatu.

Lai izvairītos no apkaltušas ādas veidošanās, uzklājiet tikai tādu līmes daudzumu, ko var nekavējoties
pārklāt. Pievērsiet uzmanību izlīdzināšanai un vertikālitātei.

Armēšanas slānis:
Noslīpē EPS plātņu savienojumus un notīra pielipušos putekļus.
Minerālvates vai kaņepjušķiedru siltumizolācijas lokšņu gadījumā: Pirms armēšanas slāņa uzklāšanas
nogludiniet un izlīdziniet izolācijas plākšņu virsmu.
Aizsargājiet visus aiļu stūrus un logu ailas ar malu aizsargprofiliem. Ieklājiet diagonālo armējumumu
no armēšanas sieta. Ailu malu aizsardzībai gar logiem un ēkas stūriem iestrādāt armēšanas sietu.*
Uzklājiet javu uz siltumizolācijas loksnēm armēšanas sieta sloksnes platumā. Ļoti rūpīgi iespiediet
armēšanas sietu Capatect Gewebe 650 tikko uzklātajā, vēl mitrā armēšanas slānī, veidojot  apm. 10
cm pārsegumu savienojuma vietās. Uzklājiet nākamo Capatect X-TRA 300 kārtu (slapjš-slapjā), lai
nodrošinātu pilnīgu auduma pārklāšanu. Ievietojiet armēšanas sietu slāņa vidū, ja tā biezums ir līdz 4
mm, un armēšanas slāņa ārējā pusē, ja biezums ir > 4 mm. Nodrošiniet minimālo armēšanas slāņa
biezumu 3 mm EPS un 4 mm minerālvatei gadījumā.

* ēkas stūri un malas:
Izmantojot Capatect-Gewebe-Eckschutz 655, veidojiet apm. 10cm pārklājumu ar Capatect Gewebe
650. Izmantojot Capatect Gewebe-Eckschutz 656 vai 657, marķējuma svītras norāda nepieciešamo
pārklājuma platumu.

Armēšanas slānis:
Atkarībā no laikapstākļiem, ūdens uzsūktspējas un izmantotā dekoratīvā struktūrapmetuma, var būt
nepieciešama armēšanas slāņa gruntēšana ar Putzgrund 610 pirms apdares apmetuma uzklāšanas.

Norādes

Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Medicīniska padoma
nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no
bērniem. Neieelpot putekļus vai dūmus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot
aizsargcimdus/ acu aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.
Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties
sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu.Glabāt slēgtā veidā.

Drošības norādes

Pēc koncentrēšanas var novietot izgāztuvē, ja atbilst vietējiem noteikumiem. Atkritumus nav ieteicams
nopludināt kanalizācijā.  Piesārņotais iepakojums: Tukšos konteinerus nogādāt apstiprinātā atkritumu
novietnē pārstrādei vai iznīcināšanai.

Likvidācija

ZP1 (cementu saturoši produkti ar zemu hroma saturu)Gis-kods

Skatīt Drošības datu lapu (DDL)Tuvākas norādes
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Piezīme par ekspluatācijas īpašību deklarāciju / CE marķējumu:
Uz iepakojuma ir marķējums ar CE simbolu saskaņā ar standartu EN 998-1, kā arī ekspluatācijas
deklarācijas / CE marķējuma datu lapas, kas ir pieejama internetā www.caparol.lv.

CE-apzīmējums

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

Klientu serviss

Tehniskā informācija TIEX-300 · Sagatavota: janvāris 2023
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-300 tulkojums.

SIA DAW Baltica · Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 · tālr. +371 675 000 72 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv


