
Tehniline informatsioon 699

Capatect-ZF-Spachtel 699 Winter
Kasutusvalmis, kiududega tugevdatud kergpahtlimasskangaga
armeeritavate pahtlikihtide loomiseks
Spetsiaalse koostisega jahedamal aastaajal kasutamiseks

Tootekirjeldus

Selle retsepti alusel toodetud toode ei ole mõeldud selleks, et võimaldada armeeringu tegemist
ebasobivates ilmastikutingimustes, vaid saavutatakse ainult see, et pahtlikihi pinnale moodustub üsna
kiiresti kile ja seetõttu on kihi pealispind kiiremini koormatav (vihm, pakane). Lõplik kõvastumine ja
kuivamine toimub olenevalt ilmastikutingimustest nagu normaalkoostisega toodete puhul.

Sissejuhatus

Mitte segada normaalkoostisega tootega.

Armeerimispahtel Capatect-SILS B ja Capatect-VHF B süsteemile. Renoveerimispahtel. Sobib
nurgasiinide paigaldamiseks. Tugevalt imavate aluspindade korral ka liimina kasutatav. Talvetooteid
võib kombineerida ainult teiste talvetoodetega. Kui pealispind kaetakse Meldorfer- Fachverblenderiga,
siis talvetoodete eriliste omaduste tõttu tuleks kasutada normaaltoodet mitte toodet Capatect-ZF-
Spachtel 699 Winter.

Kasutusala

■ Tulekindlusklass: “raskesti süttiv” – B1
■ Väga hea nakkuvus
■ Ilmastikukindel, vetthülgav vastavalt standardile DIN 18 550
■ Veeauru läbilaskev
■ Veega lahjendatav
■ Väheste pingetega
■ Kasutusvalmis
■ Kerge, lihtne töödelda
■ Tugevalt imavate aluspindade korral ka liimina kasutatav
■ Spetsiaalselt tasakaalustatud kvarts- ja kaltsiittäiteainete kombinatsioon
■ Tänu kile kiirendatud moodustumisele kiiresti koormatav
■ Lõhnab ammoniaagi järele

Omadused

sünteetilise aine dispersioon koos plastifitseerivate lisanditegaSideaine

20 kg ämberPakend/ pakendi suurus

NaturaalvalgeVärvitoonid

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures, maksimaalselt 6 kuud, toode tuleb jooksva talvise
hooaja jooksul ära kasutada. Kasutada tohib ainult jahedas hoitud materjali!

Säilitamine

■ Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus: Sd =  ca 1,0 m vastavalt standardile EVS EN 1062, klass V2
(keskmine) – pealekantava kihi otstarbekohase paksuse korral

■ W-väärtus: 0,14 kg/(m² · h0,5) vastavalt standardile EVS EN 1062, klass W2 (keskmine)
■ Konsistents

Pasta

Tehnilised andmed

■ Tihedus: ca 1,2 kg/dm³
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Töötlemine

Vahtpolüstüroolplaatide ebatasased ühenduskohad tuleb eelnevalt lihvida. Pinnale jäänud lihvimistolm
tuleb eemaldada. Aknalauad ja muud ehitusdetailid kinni katta. PS-plaadid peavad olema kuivad ja
jäävabad.

Sobivad aluspinnad

Talvel kasutatav toode Capatect-ZF-Spachtel 699 on kasutusvalmis pahtel, mis tuleb enne kasutamist
korraks läbi segada. Konsistentsi reguleerimiseks võib lisada pisut vett (125 ml). Armeerimissegu
kanda kanga laiuselt soojustusplaatidele ja Capatect-Gewebe 650 paanid suruda umbes 10 cm
ülekattega segu sisse. Seejärel pind „märg-märjale” meetodil üle pahteldada, nii et kangas oleks
täielikult seguga kaetud. Kangas peab asetsema armeerimiskihi ülemises kolmandikus. Armeeritud
pahtlikihi üldpaksus peab olema umbes 2-3 mm. Kui välisnurkades kasutatakse nurgakaitseprofiile
Capatect-Eckschutzschiene, tuleb armeerimiskangas 10 cm ülekattega üle nurga paigaldada. Kui
kasutatakse nurgakaitsekangast Capatect-Gewebe-Eckschutz, tuleb armeerimisvõrgu paanid
paigutada ainult kuni nurgani.

Pealekandmise meetod

Ca 1,2 kg/m² pealekantava kihi paksuse mm kohta. Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi silmas
pidades, arvestada tuleb ka objekti iseärasuste ja materjali pealekandmise meetodiga.

Kulu

Temperatuur toote pealekandmisel
Maksimaalne temperatuur toote pealekandmisel: ideaalne temperatuur kuni +8 °C, maksimaalne
temperatuur +15 °C. Minimaalne temperatuur toote pealekandmisel: +1 °C. Suhteline õhuniiskus ei
tohi ületada 90%. Kuivamise ajal peavad need piirväärtused olema tagatud vähemalt 5 tunni jooksul.
Alles seejärel on armeerimissegu tänu sellele moodustunud kilele vihmakindel ja ei ole tundlik kerge
pakase suhtes (kuni – 5 °C). Ka kiirendatult kuivav materjal kuivab füüsikaliselt, s. t. tänu dispersiooni
võimele kilet moodustada ja niiskuse aurustumisele. Mida madalam on temperatuur ja mida suurem on
õhuniiskus, seda kauem see protsess kestab. Mitte peale kanda, kui temperatuur on kõrgem kui 15 °C
või otsese päikesekiirguse korral, sest sel juhul moodustub kile materjalile liiga kiiresti.

Töötlemistingimused

Armeerimiskrohvi kihi pealispind on 24 tunni pärast kuiv, 3 päeva pärast täielikult kuivanud ja
koormatav.

Kuivamine/kuivamisaeg

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.Tööriistade puhastamine

Nõustamine

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe veega. Mitte valada
kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Värvide ja lakkide tootekood: M-DF 02

Tähelepanu!

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida veega
segatavate liimide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud liimide või olmeprügina.
EAK 08 04 10.

Jäätmekäitlus

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

Faks (+372) 600 0691

e-mail: info@caparol.ee

www.caparol.ee
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