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CCAPAPATECTCT
Klebe und Dichtungsmasse 114
Dvokomponentna tesnilna in lepilna masa brez topil.

Opis izdelka

Bitumensko lepilo za lepljenje izolacijskih plošč Capatect Perimeterdämmplatten na bitumensko
podlago in druge nosilne podlage za toplotno izolacijo Capatect pod nivojem (zgornjim robom) terena.
Masa je primerna tudi za zatesnitev navpičnih gradbenih površin v stiku z zemljo, kot hidroizolacija
objektov na območju stika z zemljo pri naslednjih obremenitvah: „talna vlaga“, „nepritiskajoča voda“ po
standardu DIN 18195, 4. in 5, del, pa tudi pri „občasno stoječi pronicajoči vodi“ in „pritiskajoči vodi
(podtalnici)“ do globine 3,0 m pod nivojem (zgornjim robom) terena pod standardu DIN 18533.

Predvidena uporaba

■ Ne vsebuje topil
■ Prožna pri obdelovanju
■ Močan začetni oprijem
■ Elastično strjevanje
■ Zelo dobra vodoodpornost
■ (Vertikalno) stabilna konsistenca za gladilko
■ Odporna proti staranju, razpadanju
■ Zapira razpoke > 2 mm (E DIN 28052-6 pri 4°C)
■ Zdravju neškodljiva

Lastnosti

30 kg, kombinirana plastična posoda
tekoča komponenta = 22 kg (bitumenska emulzija)
praškasta komponenta = 2 x 4 kg (hidravlično vezivo)
(12 kombinirano pakiranje = 360 kg / paleto)

Pakiranje/velikost embalaže

V črni barvi.Barvni toni

Na hladnem in suhem, ne sme zmrzniti.Skladiščenje

Izdelek hranite zaščiten pred neposredno sončno svetlobo in temperaturami nad +35 ºC. Rok uporabe
je 1 leto od datuma proizvodnje v originalno zaprti embalaži.
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Gostota: zmešan material 1,20 kg/l.

Debelina suhega nanosa: 1 mm suhega nanosa ustreza 1,43 mm mokrega
nanosa.

Požarna odpornost: razred E po standardu DIN EN 13501 -1.

Konsistenca: nezmešano: v obliki praška in tekočine

zmešano: pastozno

Končna strditev: po pribl. 2 dneh

Mešalno razmerje: 22 utežnih delov komponente A : 8 utežnih delov
komponente B

Odpornost proti dežju: dosežena po pribl. 4 urah po standardu DIN EN
15816

Odprti čas za vgradnjo materiala pri 20°C: pribl. 1,5 ure pri 20 °C

Tehnični podatki

Delovni postopek

Izdelek je primeren za vse mineralne podlage, kot na primer zid iz modularne opeke, apnenega
peščenca, lahkih poroznih zidakov, betona, porobetona, za nove mineralne omete in armirne sloje na
toplotnoizolacijskih kontaktnih sistemih, za osnovne omete iz maltnih skupin PI, PII, PIII po DIN 18 550
in druge nosilne mineralne stare omete in barvne premaze.

Ustrezne podlage

Opozorilo:
Capatect 

Klebe und Dichtungsmasse 114 ni primerna kot lepilna masa za podzidek, saj se zlasti pri večjih
debelinah lepila rade pojavijo nivojske razlike ali zamiki v ravnini lepljenih izolacijskih plošč.

Osnovni pogoj za vgradnjo izolacijskih plošča za perimeter je že vgrajena hidroizolacija, ki ustreza
prevladujočim zahtevam konkretnega objekta.
Pri načrtovanju in izvedbi je treba upoštevati aktualne pravilnike in obstoječe certifikate.

Podlaga mora biti ravna, čista, trdna, nosilna, brez umazanije in ločilnih snovi. Lahko je mat vlažna, ne
sme pa biti mokra.
Odstranite robate ostanke betona in malte, umazanijo s terena, staro in nenosilno bitumensko
hidroizolacijo ipd.. Vogale in robove posnemite ali naredite okrogle. Vdolbine več kot > 5 mm zaprite z
ustrezno mineralno malto.
Odprte fuge 2- 5 mm zaprite s tankim polnilnim nanosom iz Capatect Klebe und Dichtungsmasse 114
ali z ustrezno malto.
Če je podlaga slabo vpojna, nanesite tanek polnilni nanos iz Capatect Klebe und Dichtungsmasse
114, s čimer preprečite mehurjenje. Vpojne mineralne podlage grundirajte s Capatect Klebe und
Dichtungsmasse 114, razredčeno z vodo v razmerju 1 : 1.

Priprava podlage

Za mešanje uporabljajte električni mešalnik z mešalno lopatico. Najprej na kratko premešajte tekočo
komponento. Nato tekoči komponenti postopno dodajte komponento B (praškasto komponento) in
maso zmešajte do homogene konsistence brez grudic.
Če potrebujete delne količine. Morate obe komponente prej stehtati v pravilnem razmerju (utežnostni
delež: komponenta A: komponenta B = 22 : 8).
Upoštevajte pravilno mešalno razmerje med komponentama pri delnih količinah. Najprej zmešajte
celotno količino komponente A in šele nato določite delni količini komponent.
Čas za vgradnjo pripravljene mešanice znaša pri 20 °C okoli 90 minut. Višje temperature skrajšajo,
nižje temperature podaljšajo navedeni odprti čas za vgradnjo materiala.
Nikoli ne zmešajte več materiala, kot ga lahko vgradite v 1,5 ure.

Priprava materiala

Capatect izolacijske plošče za perimeter uporabljamo za toplotno izolacijo stavbe na območju stika z
zemljino/terenom (perimeter). Lepimo jih s Capatect Klebe und Dichtungsmasse 114 na vertikalno
hidroizolacijo zgradbe.
Postopek lepljenja je odvisen od konkretnega razreda učinkovanja vode na stavbo. Capatect
izolacijske plošče za perimeter lepimo na tesen stik in v navzkrižni formaciji, na zidu naj bodo položene
ravno na podlago. Križni stiki niso dovoljeni.
Razred učinkovanja vode W2.1-E po DIN 18533 zahteva vsepovršinsko lepljenje Capatect izolacijskih
plošč za perimeter (nanos lepila po celotni površini).
Posamezni postopki lepljenja glede na razred učinkovanja vode na stavbo so navedeni v tehničnem
dovoljenju za uporabo izolacijskih plošč oziroma v navodilih za polaganje proizvajalca izolacijskih plošč
za vse namene uporabe.

Postopek nanašanja
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Hidroizolacijski predpremaz:
pribl. 0,1 - 0,2 kg/m2 (razredčeno z vodo v razmerju 1 : 1)
Tanek vmesni polnilno-izravnalni sloj:
pribl. 1 - 2 kg/m2 (razredčeno s 5 % vode)
W1-E: talna vlaga in nepritiskajoča voda:
≥ 5,1 kg/m2 (4,3 mm moker nanos), (vsaj 3 mm suh nanos)
W2.1-E: zmerno učinkovanje pritiskajoče vode:
≥ 6,8 kg/m2 (5,7 mm moker nanos), (vsaj 4 mm suh nanos, v dveh slojih z armaturnim slojem na
sredini)
W4-E: brizgajoča voda na podzidku:
≥ 5,1 kg/m2 (4,3 mm moker nanos), (vsaj 3 mm suh nanos)
Lepljenje izolacijskih plošč:
pribl. 1,5-2,5 kg/m2 pri točkovnem lepljenju, drugi postopki lepljenja imajo večjo porabo lepila.
Vrednosti porabe lahko nihajo glede na robatost podlage. Po potrebi preverite porabo na testni
površini. Upoštevajte dodatke na debelino sloja po DIN 18533.

Poraba

Med delom in sušenjem temperatura zraka in podlage ne sme pasti pod +5 °C niti preseči +30 °C. Ne
delajte na direktnem soncu, v močnem vetru, megli ali v visoki zračni vlagi.
Aplikacija nadaljnjih slojev je dovoljena šele po zadostni utrditvi prejšnjih. Suhe sloje zaščitite pred
mehanskimi poškodbami in UV-sevanjem.

Pogoji pri izvedbi

Lepilo doseže končno trdnost v pribl. 1 - 2 dneh, odvisno od vrste podlage, temperature, zračne vlage
in debeline nanosa.

Sušenje/interval sušenja

Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se interval sušenja podaljša.

Pred izvedbo naslednje delovne faze se mora naneseni material ustrezno presušiti.

Orodje lahko očistite z vodo, dokler je material še svež. Če se je material že posušil, uporabite za
čiščenje razredčilo na osnovi topil.

Čiščenje orodja

Napotki

Komponenta A:
Lahko izzove alergijske kožne reakcije. Če je potreben zdravniški nasvet, pripravite embalažo ali
označevalno etiketo proizvoda. Hranite zunaj dosega otrok. Preprečite stik z očmi, kožo ali oblačili. Pri
delu uporabljajte zaščitne rokavice/zaščito za oči. PRI STIKU S KOŽO: Sperite z veliko vode in mila.
Vsebuje: 2-metil-2H-izotiazol-3-on, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Ta izdelek je definiran kot "obdelano/
tretirano blago" po Uredbi EU 528/2012 (ni biocidni proizvod) in vsebuje naslednje biocidne
učinkovine: piritioncink (CAS-št.
13463-41-7). Dežurna služba za alergije: klicna številka 0800/1895000 (brezplačno iz nemškega
stacionarnega omrežja).
Komponenta B:
Vsebnost HOS (VOC) skladu z direktivo 2004/42/ES znaša <1 g/l.
Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Če je potreben zdravniški nasvet, pripravite
embalažo ali označevalno etiketo proizvoda. Hranite zunaj dosega otrok. Ne vdihavajte prahu ali
meglice. Po uporabi temeljito umijte roke. Pri delu uporabljajte zaščitne rokavice/zaščito za oči. PRI
STIKU Z OČMI: Nekaj minut previdno izpirati z vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to
lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali
zdravnika. Vsebuje: cement, portlandski cement, kemikalije, heksakalcijev heksaoksotrisdialuminat
(12-), dialuminijev kalcijtetraoksid. Pri brušenju uporabljajte protiprašni filter P2. Redke cementne
mešanice na osnovi vode delujejo alkalno.

Standardna opozorila/standardna
obvestila

(stanje v času izdaje)

Komponenta A:
Tekoče ostanke izdelka oddajte na zbirališču starih barv/lakov, posušene ostanke izdelka pa na
gradbeni deponiji ali odstranite kot komunalne oziroma gospodinjske odpadke.
Komponenta B:
Po strditvi jo je dovoljeno deponirati ob upoštevanju lokalnih uradnih predpisov.

Odstranjevanje

Tekoča komponenta (A): BBP10
Praškasta komponenta (B): ZP1

Giscode

Navodilo za CE-označevanjeCE-oznaka

Označite s CE-oznako na embalaži ter na podatkovnem listu za CE-označevanje, ki ga lahko
prenesete s spletne strani www.caparol.de

Koda odpadka: 31409 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 17 09 03
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
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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Tehnična informacija je bila pripravljena na osnovi najnovejšega stanja tehnike in lastnih izkušenj.
Glede na raznolikost podlag in konkretnih pogojev na objektu nas vsebina tehnične informacije ne zavezuje.
Kupec/uporabnik naj se ne zanaša le na ta navodila, temveč naj strokovno in v skladu z obrtniškimi zakonitostmi na lastno
odgovornost preizkusi naše delovne materiale, ali ustrezajo predvidenemu namenu uporabe glede na konkretne pogoje na objektu.
Z novo izdajo tehnične informacije je vsebina tega dokumenta ukinjena. Veljajo naši splošni prodajni in dobavni pogoji v zadnji izdaji.
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