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> Vékonyvakolatok >> Ásványi termékek

Capatect 
Metallocryl Reibputz
Alumínium pigmentált vizes bázisú műgyanta  
kötőanyagú homlokzati struktúrvakolat.

Termékleírás

Műszaki információ

Homlokzatfelületek metál hatású fedővakolatként szerves alapfelületekre és 
Capatect hőszigetelő rendszerek szerves beágyazó rétegére felhordva.

Az alupigmentek hatására egyedülálló metálfényű megjelenés érhető el. A nagyobb 
fényvisszaverő hatása miatt a felülete kevésbé melegszik fel, mint a hagyományos 
fedővakolatoké.

µ = 225

Műgyanta diszperzió

Ca.: 2,0 kg/m²
Pontos anyagszükségletet próbafelhordással lehet megállapítani.

■ Silber (ezüst)
■ Niob (nióbium)
■ Cobalt (kobalt)
■ Kupfer (vörösréz)
■ Stahl (acél)
■ Messing (sárgaréz)

Száraz, fagymentes helyen, eredeti csomagolásban max. : 4 hónapig raktározható

20 kg

Alkalmazási terület:

Tulajdonságok:

Páradiffúziós tényező:

Kötőanyag:

Anyagszükséglet:

Színek:

Raktározás:

Kiszerelés:
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Műszaki információ

Műszaki információ  •  Állapot: 2009. december
Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az 
alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott 
felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.
Caparol Hungária Kereskedelmi Kft.  •  H-1108 Budapest, Gyömrői út 140. 
Tel.: 1/264-8914, 265-1594  •  Fax: 1/262-0467  •  Internet: www.caparol.hu  •  e-mail: caparol@caparol.hu

Feldolgozás

Rozsdamentes glettvassal dolgozzuk fel. Szemcsenagyságban és még nedvesen 
műanyag simítóval struktúráljuk. Az egyenletes felületi megjelenés érdekében az 
egybefüggő felületeket lehetőleg azonos kivitelező dolgozza fel. Azonos felületeket 
mindig egyszerre, megszakítás nélkül vakoljuk.

Ha szükséges 3 %-ban vízzel hígítható.

Az alapfelület és a környező levegőhőmérséklet min.: +5 °C legyen. Esős, párás, 
ködös időben ne dolgozzuk fel. Kerüljük a közvetlen napsugárzást és a szeles időt. 

+20 °C-on és 65 %  relatív páratartalom esetén: 24-48 óra. .Alacsonyabb hőmér-
séklet és magasabb páratartalom esetén a fenti száradási idő hosszabbodik. A 
száradási idő alatt a felületet esőtől, fagytól védeni kell.

Használat után azonnal, tiszta vízzel. 

Capatect ZF Spachtel 690 vagy Capatect Carbonspachtel és szerves alapfelületek
Azonkívül az alapfelület tiszta, hordképes és szennyező anyagoktól mentes legyen.

A vakolat feldolgozásánál arra ügyeljünk, hogy a felület egyenletesen struktúrált 
legyen, szemcsehiányos felületet ne hagyjunk.
A klidörzsölés során az alupigmentek a felületen egyenetlenül oszlanak meg, ezért 
a felületi csillogás sem lesz egyenletes, Ez nem felületi hiba, hanem a vakolat sa-
játossága. A természetes összetevők miatt csekély színeltérés lehet a különböző 
gyártási sarzsok közt, ezért lehetőleg azonos gyártási sarzsokat használjunk egy-
befüggő felületek vakolásához vagy a küldönbözőeket keverjük egymással össze.
A közvetlen napsugárzás és a szél káros gyors szárító hatása ellen használjunk 
állványhálót.

S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet

Higítás:

Feldolgozási hőmérséklet:

Száradási idő:

Szerszámok tisztítása:

Alkalmas alapfelületek:

Figyelem:

Biztonsági előírások:


