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CCAPAPATECTCT
Capatect Putzgrund
Vodno pigmentirano sredstvo za grundiranje za vse strukturne
omete Capatect.

Opis izdelka

Osnovni premaz in vezni most za vse strukturne premaze Capatect na mineralnih podlagah
ter za izolacijske sisteme Capatect, usklajen z niansiranim strukturnim ometom. Kombinacija
veziv iz akrilatkopolimera, silikonske smole in silikatov (ASS).

Predvidena uporaba

■ Elegantno obdelovanje
■ Možnost redčenja z vodo
■ Paroprepustnost
■ Skoraj brez napetosti
■ Prijazno do okolja
■ Uravnava vpojnost
■ Omogoča dober oprijem

Lastnosti

7 kg, 25 kg vedroPakiranje/velikost embalaže

Bel.
Lahko naročite tovarniško niansiranje v barvnem tonu, podobnem barvnemu tonu strukturnega ometa.
Če niansiranje izvedete sami, uporabite nasičene barve AmphiColor.

Barvni toni

Hranite tesno zaprto in v prostoru brez zmrzovanja. Zaščitite pred vročino in neposredno
sončno svetlobo. Rok skladiščenja znaša največ 1 leto.

Skladiščenje

Pri navedbi karakteristik gre za povprečne vrednosti oziroma za približne vrednosti. Zaradi
uporabe naravnih surovin v naših proizvodih lahko navedene vrednosti posamezne dobave
minimalno odstopajo, ne da bi bila pri tem okrnjena ustreznost proizvoda.

Tehnični podatki

■ Gostota: Pribl. 1,48g/cm³
■ Koeficient prepustnosti za vodno
paro µ (H2O):Koeficient
prepustnosti za vodno paro µ (H2O)

Koeficient upora pri difuziji vodne
pare µ po EN ISO
7783:Pribl. 800

■ Konsistenca: pastozna masa

Delovni postopek

Capatect Putzgrund vedno temeljito premešajte, lahko ga nanašate nerazredčenega s
čopičem ali z valjčkom. Za izboljšanje konsistence mu lahko dodate največ 5 % vode.
Pastozni strukturni ometi Capatect zahtevajo obvezno predpremaz (izjema: na izdelku
Capatect CarbonSpachtel). V ta namen uporabite predpremaz Capatect Putzgrund v
podobnem barvnem odtenku, kot je želeni strukturni omet. Priporočamo, da predpremaz
nanesete z valjčkom.
Načeloma veljajo naša delovna navodila za vgradnjo toplotnoizolacijskih kontaktnih
fasadnih sistemov.
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■ Armirni sloji, izdelani z lepilno-izravnalnimi masami Capatect Klebe- und Spachtelmassen
(pred nanosom zaključnega strukturnega ometa Capatect)
■ Osnovni ometi iz maltnih skupin P II, P III
■ Beton
■ Mavčnokartonske plošče ali osnovni ometi iz maltnih skupin P IV + V v notranjih prostorih
■ Les in materiali za lesene plošče pri gradnji lesenih in montažnih hiš

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije ter ločilnih snovi, biti mora suha. Novi
osnovni ometi naj se sušijo vsaj 3 do 4 tedne. Če izdelek uporabljate v okviru
toplotnoizolacijskih sistemov Capatect PS, mora biti armirni sloj strjen in presušen.

Priprava podlage

Maso Capatect Putzgrund temeljito premešajte in jo nerazredčeno nanesite s čopičem ali valjčkom. Za
prilagoditev konsistence lahko dodatie do 5 % vode.

Priprava materiala

Mazanje s čopičem - valjčkanje - brizganjePostopek nanašanja

Capatect Putzgrund: pribl. 0,2 kg/m².
Dejanska poraba je odvisna od številnih dejavnikov. Točne vrednosti porabe materiala lahko
ugotovite samo na testni površini. Navedeni podatki o porabi posameznih izdelkov temeljijo
na izkušnjah in zato niso zavezujoči za proizvajalca.

Poraba

Po niansiranju/obarvanju ometa (z dodajanjem pigmentov) se lahko spremenijo podatki o
porabi materiala. Poraba se s tem lahko poveča za 15 %.

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem:
Ne delajte pri temperaturah pod +5 °C, na neposredni sončni pripeki, dežju ali močnem vetru.
Previdnost pri nevarnosti nočne pozebe.

Pogoji pri izvedbi

Pri +20 °C in 65 % relativne zračne vlage je premaz po 4 urah površinsko suh in po 12 urah
pripravljen za naslednji nanos. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se navedena intervala
podaljšata.

Sušenje/interval sušenja

Z vodo takoj po uporabi.Čiščenje orodja

Brez zaključnega sloja je omejeno odporen proti vremenskim vplivom.
Temni barvni odtenki lahko zaradi dodatka pigmentov povečajo porabo materiala. Ta
se lahko poveča do 15 % na m².
Da dež v fazi sušenja ne bi zmočil delovne površine, jo po potrebi zaščitite s ponjavami.

Opozorilo

Napotki

Mejna EU-vrednost za vsebnost:tega izdelka (kat. A/h): 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS.
Lahko izzove alergijske kožne reakcije. - Ne vdihavajte
prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. - Kontaminirana delovna oblačila ne nosite zunaj
delovnega mesta. - Nosite zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za
obraz. - PRI STIKU S KOŽO: Sperite z veliko vode in mila. – Posebni ukrepi (glejte
opozorila na tej etiketi). - Če se pojavi draženje kože ali izpuščaj: poiščite zdravniško
pomoč/oskrbo. - Slecite kontaminirana oblačila in jih operite pred ponovno uporabo. -
Vsebino/embalažo odstranite po nacionalnih predpisih na uradno deponijo.
Vsebuje: 2-metil-2H-izotiazol-3-on, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, zmes iz: 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-
ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1). Lahko povzroči alergijske reakcije.

Standardna opozorila/standardna
obvestila

(stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!Prosimo upoštevajte
(stanje v času izdaje)

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z
gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo.
Neočiščeno embalažo odstranite enako kot izdelek.

Odstranjevanje

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
EU-mejna vrednost za vsebnost HOS: tega izdelka (kat. A/h) znaša 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje <
1 g/l HOS.
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Druge opombe

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnično-svetovalni center
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