
Tehniline informatsioon 190 W

Capatect Klebe-und
Spachtelmasse 190 Winter
Mineraalne kuivsegu soojustusplaatide liimimiseks ning
võrkarmeeringuga pahtelpindade tegemiseks jahedamal
aastaajal.

Tootekirjeldus

Universaalne liimimis ja armeerimissegu soojustusplaatide liimimiseks ning armeeritud pindade
teostuseks Caparoli soojustusisolatsiooni liitsüsteemides jahedamal aastaajal.

Kasutusala

■ Min kasutustemperatuur kuni -50C
■ Tuleohtlikkus: vastavalt Capatecti fassaadisüsteemide ülesehitusel
■ Pikk pealekandmiseaeg
■ Väga hea veeauruläbilaskvus
■ Ilmastikukindel, vett-tõrjuv vastvalt standardile DIN 18 550
■ Hea vastupidavus
■ Plastiline
■ Optimaalne terakoostis
■ Astmestatud ja tasakaalustatud kvarts- ja kaltsiittäiteainete ning mineraalsete kerglisandite

kombinatsioon
■ Väike kulu

Omadused

25 kg kottPakend/ pakendi suurus

HelehallVärvitoonid

Hoida kuivas, niiskuse eest kaitstult nagu säilitatakse tsementi/lupja sisaldavaid tooteid.Säilitamine

190 WinterToote nr

Töötlemine

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja kandev. Mustus ja nakkumist takistavad ained (nt õlid), samuti
kõrgemad pinnakonarused eemaldada. Suure imavusega, liivased või tolmavad pealispinnad tuleb
põhjalikult kuni tugeva aluspinnani puhastada ja kruntida tootega Sylitol-Konzentrat 111. Läikivad
pinnad karestada ning seejärel kruntida tootega Putzgrund 610. Eeltööde teostusel järgida
kasutatavate toodete tehnilist informatsiooni.

Aluspinna ettevalmistamine

Pakendi sisule lisada 5,0- 6,0 liitrit puhast sooja vett (soovitavalt +25 - +35 ºC, kuid mitte kõrgema
temperatuuriga kui 60 ºC) ja segada aeglaselt pöörleva seguriga kuni ühtlase klimpideta massi
saamiseni. Umbes 10 minutit lasta seista ja veel korraks läbi segada. Olenevalt ilmastikust on segu
pealekandmisaeg umbes 1 kuni 1,5 tundi. Kui temperatuur on kõrgem kui +15 ºC, siis on
pealekandmisaeg veelgi lühem. Juba kõvastuma hakkavat segu ei tohi mitte mingil juhul uuesti veega
vedeldada.

Materjali valmistamine

Soojustusplaatide liimimine:
Liimisegu kanda plaadi tagaküljele triip-punkt-meetodil (ümberringi mööda plaadi serva kanda ca 5 cm
laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3 peopesasuurust liimilaiku). Pealekantava liimsegu kogust ja
paksust tuleb vastavalt aluspinna omadustele nii varieerida, et nakkuv kontaktpind moodustaks ≥ 40%.
Seina ebatasasused ± 1 cm ulatuses võib tasandada liimimassiga.. Soojustusplaadid kinnitada
suunaga alt üles tihedalt üksteise kõrvale ja suruda korralikult kinni. Vältida liimimassi sattumist
plaatide vahele.

Armeeringu pealekandmine:
Armeerimiskihi pealekandmist tuleb alustada suunaga ülevalt alla. Segu kanda plaadile ca 2 mm
paksuse kihina. Seejärel suruda Capatect-Gewebe 650 umbes 10 cm ülekattega segu sisse. Seejärel
pind üle pahteldada „märg-märjale“ meetodil. Võrk peab olema täielikult seguga kaetud, nii et võrgu
struktuur ei oleks aimatav. Armeeritud kihi üldpaksus peab olema umbes 3-4 mm.

Pealekandmise meetod

Ca 4,5 kg/m2 polüstüreen plaatide korral
Ca 5,0 kg/m2 mineraalvilla plaatide korral
Täpne materjalikulu teha kindlaks proovitöö teel.

Kulu
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Töötlemistemperatuur:
Segu pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu- ja aluspinnatemperatuur olla alla -5°С ning mitte
rohkem kui +15°С. Madalamate temperatuuride korral tuleb töötsooni täiendavalt soojendada kütmise
teel. Töid ei tohi teha otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või kõrge õhuniiskuse korral.

Töötlemistingimused

Pealispind on kuiv umbes 1- 2 päeva pärast. Liim/pahtel on täiesti kuivanud ja koormust taluv ca 3
päeva pärast. Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190 Winter kuivab hüdratatsiooni kaudu ja
füüsikaliselt, s.t. lisatud vee aurustumise kaudu. Seetõttu on eelkõige jahedatel aastaaegadel ja kõrge
õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikem.

Kuivamine/kuivamisaeg

Tööriistad tuleb pesta kohe pärast kasutamist veega.Tööriistade puhastamine

Nõustamine

Kaitseks vihma eest tuleb tellingud katta kaitsekiledega. Toote kasutamisel ja tööde teostamisel tuleb
kinni pidada standardite DIN 18 550 ning DIN 18 350, ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa
nõuetest. Konteineri ja tornhoidla kasutamisel järgida ka kaasasolevaid juhendeid.

Sissejuhatus

Ohumärk: Xi - “Ärritav”
Sisaldab tsementi.

Ohutusnõuded (trükkimineku
seisuga)

Vt ka ohutuskaarti

See mineraalne kuivsegu reageerib leeliseliselt. Ärritab nahka. Silmade kahjustamise tõsine oht.
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist nahale ja silma. Silma sattumisel loputada kohe
rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset.
Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Vältida
tolmu sissehingamist.

Tähelepanu!

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad kotid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu ehitus- ja
lammutustööde segajäätmed. Jäätmekäitluskood 17 09 04.

Jäätmekäitlus

ZP1Gis- kood

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

Tehniline nõustamine

Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae valdSIA Caparol Baltica Eesti filiaal

75312 Harjumaa

Tel (+372) 600 0690

Fax (+372) 600 0691

e-mail: info@caparol.ee

www.caparol.ee
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