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1050

Original Meldorfer®

Kerged, käsitsi valmistatud, mineraalsed lamelltellised fassaadide
ja sisepindade dekoratiivseks kujundamiseks. Loob tellise ning
looduskivimüüritise välimuse, saadaval eksklusiivsed
disainivõimalused.

Tootekirjeldus

Dekoratiivne pealispinnaviimistlus Capatect fassaadisüsteemide individuaalseks kujundamiseks ning
eksklusiivseks siseviimistluseks.

Kasutusala

■ Käsitsi valmistatud, kvaliteetsest ja enamasti mineraalsest toorainest
■ Õhuke, koos liimseguga ainult ca 8 mm
■ Väga kerge kate
■ Ilmastiku- ja UV-kindel, vastupidav
■ Veeauru läbilaskev
■ Kulumiskindel ja vastupidav mehaanilisele koormusele, kriimustuskindel ja puhastatav

Omadused

Lamelltelliste formaadid

Formaat Mõõdud Toote nr Pakend Kulu

Kitsas formaat
(DF/formaat II) 240 x 52 071 3,0 m²/karp

=192 tk 64 tk/m²

Tavaline formaat
(NF/formaat III) 240 x 71 085 3,0 m2/karp

= 144 tk 48 tk/m²

Multiformaat
(MF)

300 x 52,
300 x 71,
300 x 135

076 3,0 m2/karp
= 45 / 45 / 19 tk

Individuaalne,
sõltub formaatide
jaotusest

Eriformaat
(SF) 300 x 135 074 3,0 m2/karp

= 66 tk 22 tk/m²

Eksklusiivne pikk
formaat (LF) 400 x 40 078 3,0 m2/karp

= 141 tk 47 tk/m²

Suur formaat
(GF) 600 x 300 072 3,0 m2/karp

= 16 tk 6 tk/m²

Ekstra pikk formaat
(XLF) 740 x 52 070 3,0 m2/karp

= 63 tk 21 tk/m²

Free Style
sõltub valitud
geomeetrilisest
kujundist

099
Individuaalne,
sõltub formaatide
jaotusest

Materjali paksus: 4–6 mm

Tarnitavad tüübid
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Otsaga nurgatükk täispikkuses 
(Nurgaplaat 1/1)

Formaat Mõõdud Toote nr Pakend Kulu

Kitsas formaat
(DF/formaat II) 240 x 115 x 52 075 3,0 m/karp

= 48 tk 16 tk/m

Tavaline formaat
(NF/formaat III) 240 x 115 x 71 087 3,0 m/karp

= 36 tk 12 tk/m

Multiformaat
(MF)

240 x 115 x
52 / 71 / 135 077 3,0 m/karp

= 12 / 12 / 9 tk

Individuaalne,
sõltub formaatide
jaotusest

Eriformaat
(SF) 240 x 115 x 135 097 3,0 m/karp

= 21 tk 7 tk/m

Eksklusiivne pikk
formaat (LF) 240 x 105 x 40 079 3,0 m/karp

= 36 tk 20 tk/m

Materjali paksus: 4–6 mm

Otsaga nurgatükk ¾ pikkuses
(Nurgaplaat 3/4)

Formaat Mõõdud Toote nr Pakend Kulu

Kitsas formaat
(DF/formaat II) 175 x 115 x 52 073 3,0 m/karp

= 48 tk 16 tk/m

Tavaline formaat
(NF/formaat III) 175 x 115 x 71 086 3,0 m/karp

= 36 tk 12 tk/m

Materjali paksus: 4–6 mm

Eriformaadid, -värvitoonid ja -pealispinnad tellimisel.
Pinnale loomuliku välisilme andmiseks kõiguvad plaatide mõõdud vähesel määral.
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Kollektsioonid Värvitoon Varjund Formaat

URBAN CLASSIC Altweiß - DF, NF

Juist* beež, beežikashall,
beežikaskollane

DF, NF

Sylt* kollane, oranž,
kollakasoranž

DF, NF

Antik* hele, tume DF, NF

Mecklenburg* helepunane, keskmine
punane, tumepunane,
põletatud

DF, NF

Hamburg* hele, tume DF, NF

Dithmarschen - DF, NF

Rotbunt* hele, keskmine, tume DF, NF

Lüneburg* hele, keskmine, tume DF, NF

Oldenburg* helepunane, keskmine
punane, tumepunane

DF, NF

Brandenburg* helepunane, keskmine
punane, tumepunane

DF, NF

Westerwald* keskmine hall,
punakashall, rohekashall

NF

Stockholm - LF

Oslo* hele, tume LF

Sandstein* hall**, kollane**,
punane**

MF

Kopenhagen - LF

NEW DESIGN Kolding* hall, kollane DF, NF, LF, XLF

Jever - DF, NF, LF, XLF

Stralsund - DF, NF, XLF

Helsinki* beež DF, NF, LF, XLF

Holstein* punane, pruun, liiv DF, NF, LF, XLF

Kiel* punane, pruun, põletatud DF, NF, LF, XLF

Malmö* helepruun, beež DF, NF, LF, XLF

Steingrau* beež, hall, tumehall SF

Bork - SF, GF, XLF

Betongrau - SF, GF

FREE STYLE Puzzle* helehall, tumehall erinevad formaadid

Seamless Patterns* helebeež, liiv, tumehall

Schlüssel* hele rohekashall,
rohekashall, roheline

Würfel* helehall, hall, keskmine
hall

Vierecke* helepunane, punane

Dreiecke* beež, kollane, hall

Tetres* helesinine, sinine,
tumesinine

Quadratwelle* -

* Värvitoonid on pakitud erinevates varjundites ning loomuliku värvimustri saamiseks tuleb erineva
varjundiga plaate paigaldada läbisegi.

** Loomuliku värvimustri saamiseks tuleb neid värvitoone tellida üksikult ja paigaldada läbisegi.

Värvitoonid

Hoida kuivas, niiskuse ja päikesevalguse eest kaitstuna.Säilitamine

■ Kaal: ca 5 kg/m²Tehnilised andmed
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■ Soojusjuhtivus: 0,70 W/(m · K) standardi DIN 4108 järgi
■ Difusiooniekvivalentse õhukihi
paksus sdH2O:

< 0,14 m, kategooria V2 (keskmine) standardi DIN
EN ISO 7783 järgi (Original Meldorfer koos
Meldorfer Ansatzmörtel 080 seguga – ca 7 mm)

■ Tuletundlikkus: A2-s1, d0 standardi DIN EN 13501-1 järgi
■ Veeimavus (w-väärtus):
Veeimavus (w-väärtus)

≤ 0,1 kg/(m2h1/2) standardi DIN EN 1062-3 järgi
Kategooria W3 (madal) standardi DIN EN 15824 järgi

■ Paigaldussegu: Meldorfer Ansatzmörtel 080
■ Vuugisegu: Meldorfer Fugenmörtel 081
■ Hammaskellu: Meldorfer Zahnkelle 098
■ Nurgakäärid: Meldorfer Winkelschere 098

Täiendavad tooted

Töötlemine

Kuivamise ajal tuleb tellingud kaitseks vihma eest katta vajadusel kaitsekiledega. Kuna segus on
kasutatud looduslikke lisandeid, võivad värvitoonid vähesel määral kõikuda. Seepärast tuleb alati
kasutada ühe ja sama tootenumbriga materjali või kogu vajaminev segukogus eelnevalt läbi segada.

Soojusisolatsiooni liitsüsteemid
- Täiesti kuivanud armeerimiskiht vastavalt valitud soojustussüsteemi sertifikaadile

Sobivad aluspinnad

Tsemendist aluspinnad (ka mineraalsed armeerimissegud) kruntida tootega PutzGrund 610, et ära
hoida kobrutiste tekkimist.

Mineraalsed aluspinnad

- Ehitussegude rühmad PII, PIII standardi DIN V 18550 järgi
- Betoon
- Vanad kandvad mineraalsed krohvid ja värvid
- Kipskartongplaadid või aluskrohvid ehitussegude rühmadest PIV + V siseruumides

Aluspind peab olema tasane, puhas, kuiv, tugev, kandev ja vaba nakkumist takistavatest
ainetest. Uued aluskrohvid peavad olema täielikult kuivanud. Aluspinnalt tuleb eemaldada
krohvijäägid.

Aluspinna ettevalmistamine

Töötlemise ja kuivamise ajal ei tohi õhu ja aluspinna temperatuur langeda alla +5 °C ega tõusta
üle +30 °C.
Mitte paigaldada otsese päikesevalguse, tugeva tuule, udu või kõrge õhuniiskuse korral.

Töötlemistingimused

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.Tööriistade puhastamine

Ettevalmistustööd
Original Meldorferi tootevaliku mõned toonid koosnevad erinevatest varjunditest. Aluspinnal
värvidemängu saavutamiseks tuleb erinevad varjundid omavahel hästi läbi segada. Vältimaks üksikute
värvivarjundite kontsentreerumist, mitte võtta lamelltelliseid karbist kihtide kaupa välja.

Kaetav pind jagatakse (nööri abil) järgnevate tööetappide jaoks ühtlasteks osadeks.

Paigaldamine ja vuukimine

Formaat Lamelltellise
kõrgus

Lamelltelliste
kihtide arv

Vuukide arv
(12 mm)

Tööriba kõrgus

Kitsas formaat
(DF) 52 mm 5 5 31,2 cm

Tavaline formaat
(NF) 71 mm 4 4 33,2 cm

Multiformaat (MF) 3 formaadi
kasutamine 3 3 29,4 cm

Eriformaat (SF) 135 mm 2 2 29,4 cm

Pikk formaat (LF) 40 mm 6 6 29,4 cm

Suur formaat (GF) 300 mm 1 1 31,2 cm

Ekstra pikk
formaat (XLF) 52 mm 5 5 31,2 cm
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Pinna osadeks jagamisel arvestada fikseeritud piirjoontega (nt akende ja uste ääred, horisontaalsed
dekoratiivelemendid vms) ning võtta need mõõtmete jagamise lähtepunktiks. Seejuures võib märgitud
pinna kõrgus mõningal määral kõikuda.

Paigaldamine
Kõige otstarbekam on paigaldada Original Meldorfer lamelltelliseid suunaga ülevalt alla, alustades
nurgatükkidest.
Paigaldussegu Meldorfer Ansatzmörtel 080 kanda triipudena märgitud pinnale ja kammida Meldorfer
Zahnkelle 098 hammaskelluga (4 x 6 mm) horisontaalselt läbi. GF formaadi paigaldamisel kasutada
6 x 6 mm hammaskellut.

Plaadid vajutada nihutava liigutusega paigaldussegu sisse, nii et plaadi aluspind oleks üleni seguga
kaetud. Aluspinnale võib kanda ainult nii palju paigaldussegu, kui korraga jõutakse plaatidega katta.
Jälgida plaatide kitsaste ja laiade külgede jaotust.

Lamelltellise "Sandstein" erinevaid formaate ja plaadidetaile reeglipäraselt või suvaliselt kombineerides
saab tulemuseks omapäraselt harmoonilise pinna. Seejuures on soovitatav kõik kolme värvitooni –
halli, kollast ja punast – omavahel segada.

Vuugid
Pärast lamelltelliste paigaldamist tõmmata vuukides olev segu niiske 10 mm laiuse pintsliga ühtlaselt
laiali ja katta seguga ka plaatide servad. Plaatide servad tuleb seguga korralikult tihendada, et vältida
vee sattumist katteplaatide taha.

Soovi korral võib plaatide vuugid täita tsemendihalli Meldorfer Fugenmörtel 081 vuugiseguga.

Üleliigsel segul lasta pisut kuivada ja seejärel pühkida pind üle harja, pintsli vms, et eemaldada
lahtised seguosakesed.

Tähelepanu

Meldorfer Flachverblender plaadid on käsitsi ja individuaalselt valmistatud, mistõttu võib esineda
kõikumisi värvitoonis ja mõõtudes. Loomuliku värvimustri saamiseks vältida ühesuguse varjundiga
plaatide paigaldamist teineteise kõrvale.

Tihedate, jahedate aluspindade puhul või ilmastikust tingitud kuivamisaja pikenemise tõttu võib
niiskuse mõjul (vihm, sula, udu) viimistluse pealispinnale abiained sattuda. Mõju sõltub värvitooni
intensiivsusest. Need ained on veeslahustuvad ja nad eemalduvad iseseisvalt piisava veega, nt
mitmekordse tugeva vihmasaju mõjul. Kuivanud viimistluse kvaliteeti see ei mõjuta.

Väiksemad materjalijäägid utiliseerida nagu olmeprügi. Suuremad materjalijäägid utiliseerida vastavalt
jäätmekäitluskoodile EAK 170904 (segaehitus- ja lammutuspraht).

Jäätmekäitlus

Z-31.1-171
Z-33.41-130
Z-33.42-1739
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859
Z-33.49-1071

Luba

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee
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