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> Capatect hőszigetelő rendszerek >> Ragasztó és beágyazó anyagok

Capatect 
Haftmörtel Grob
Ásványi kötésű, ragasztó- és beágyazó habarcs  
MF-, LS- homlokzati szigetelőlemezekhez a  
Capatect Minera Line rendszeren belül.

Termékleírás

Műszaki információ

A Capatect Haftmörtel grob ásványi, mész/cement kötésű habarcs Capatect MF- 
és LS-szigetelőtáblákhoz. Az ETAG 004 szerint MINERA-Line rendszerben bevizs-
gált termék.

■ Nagyon jó feldolgozhatóság
■ Kézzel és géppel is feldolgozható
■ Nem éghető
■ Ásványi kötőanyag
■ Műgyantával javított
■ Jó vízpára áteresztő képesség
■ Az időjárásnak jól ellenáll, víztaszító
■ ONORM B 6121 szerint bevizsgált
■ Legnagyobb szemcsenagyság: 2 mm
■ Frisshabarcs sűrűség: 1,65 g/cm³
■ Vízfelvételi tényező: W<0,5 kg/m²/24 h

Kb. 6,0 kg/m²
■ beágyazáshoz ( 5 mm)~7,5 kg/m²
■ beágyazáshoz ( 8 mm)~12,0 kg/m²

Szárazhabarcs

Szürke

Száraz, nedvességtől védett helyen, mint pl. a cementet.

Fennáll a súlyos szemsérülés veszélye. Gyermekektől elzárva tartandó. Szembe ne 
kerüljön. Ha szembe került azonnal mossuk ki vízzel és keressük fel az orvost. Vi-
seljünk védőszemüveget / védőmaszkot. A Capatect Haftmörtel grob termékinfor-
mációnk értelmében kizárólag ragasztó-, illetve rétegező habarcsként használható 
a Capatect MF- és LS szigetelőrendszerekkel együtt.

Felhasználás és  
alkalmazási terület:

Tulajdonságok:

Ragasztás:

Konzisztencia:

Szín:

Tárolás:

Biztonsági útmutató:
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Műszaki információ

A hulladékot veszélyes hulladék gyűjtőhelyre, vagy különleges anyagok gyűjtőhe-
lyére vigyük. Ne engedjük a lefolyóba, a talajba vagy nyílt vizekbe.

Hulladékkezelés:

Feldolgozás

Általános érvényű a Capatect hőszigetelő rendszerekre és tartozékaira vonatkozó 
feldolgozási útmutatónk.

A Capatect Haftmörtel grob habarcsot a Wulst-pont módszerrel (a széleken körben 
kb. 5 cm széles csíkokat, a lemez közepén pedig 3 tenyérnyi foltban) hordjuk fel 
a szigetelőlemez hátlapjára. A felhordott ragasztó mennyiségét és a borda ma-
gasságát az alap toleranciája függvényében úgy variáljuk, hogy kb. 40% ragasztó 
kontaktfelületet érjünk el. +/- 1 cm-es egyenletlenségeket a ragasztóágyban ki le-
het egyenlíteni. Ásványi-, illetve parafa szigetelő lemezeknél, az ún. „Wulst-pont-
módszer” alkalmazása előtt ragasztómasszát nyomás alatt vékonyan hordjunk fel.

A Capatect LS-homlokzati szigetelőlemez felragasztása teljes felületen történik. Ek-
kor a ragasztót általában az alapra visszük fel és egy 10 mm-es vakolókanállal le-
húzzuk. A szigetelőlemez rétegelt fele a falhoz kerül. Mivel a ragasztás teljes felüle-
ten történik a felhasználandó mennyiséget az alap állapotától függően növelhetjük.
A szigetelőlemezeket az illesztésben alulról felfelé nyomva ragasszuk, és ezt köve-
tően nyomkodjuk meg. A lemezek illesztéseibe ne kerüljön ragasztómassza. Ügyel-
jünk az egyenes és merőleges lefektetésre.

A szigetelőlemez egyenetlenségeit Capatect Haftmörtel grob kiegyenlítő réteggel 
(ONORM B 6135 szerint) kell kiegyenlíteni.

Miután az élvédőt az ablakbélésfalra és élekre, illetve a diagonális erősítést a hom-
lokzatnyílások sarkaira felhelyeztük, kb. egy szövetnyi pályaszélességben húzzunk 
fel Capatect Haftmörtel grob habarcsot.
A Capatect üvegszövetet legalább 10 cm-es átlapolással nyomjuk be, és nedves a  
nedvesen Capatect Haftmörtel grob habarcs segítségével még egyszer simítsuk el 
úgy, hogy a szövet teljes felülete be legyen fedve. A megerősített alapvakolat teljes 
rétegvastagsága 5,0 és 8,0 mm közé esik, ahol a Capatect üvegháló a réteg külső 
harmadába kerül beágyazásra.

A terméket ne dolgozzuk fel +5°C (épület, anyag és levegő-) hőmérséklet alatt, il-
letve tűző napon, esőben óvintézkedések nélkül, és ködben, illetve az olvadásponti 
hőmérséklet alatt.

Vízzel, rögtön használat után.

Alkalmazás és felhordás:

A Capatect MF-homlokzati 
szigetelőlemezek  

felragasztása:

A Capatect LS-homlokzati 
szigetelőlemezek  

felragasztása:

A kiegyenlítő réteg  
felhordása:

Az alapvakolat felhordása:

Feldolgozási hőmérséklet:

A szerszámok és  
munkaeszközök tisztítása:

Alkalmas alapfelületek

Vakolatlan és ásványi vakolatú falak. A szerves bevonatokat távolítsuk el. A hordké-
pes, ásványi bevonatokat érdesítsük annak érdekében, hogy a megfelelő tapadás 
biztosított legyen.

Az alapnak hordképesnek, tisztának, laza és leváló részektől mentesnek kell lennie. 
A sérült, lepattogzó ásványi bevonatokat vagy struktúravakolatokat amennyire lehet 
távolítsuk el. A vakolat üregeit távolítsuk el és Capatect Haftmörtel grob habarcs 
segítségével a felületet vakoljuk. A homokosodó, illetve lisztes ásványi felületeket 
a lehető legalaposabban, a szilárd alapig tisztítsuk meg és Primalon Tiefgrund LF 
mélyalapozóval alapozzunk.

Tegyünk kb. 6 liter vizet egy vödörbe és a Capatect Haftmörtel grob kiszerelés 
teljes tartalmát lassan adagoljuk, miközben megfelelő keverőszerszámmal (legfel-
jebb 400 fordulat/mp) gondoskodunk a keverésről. Addig folytassuk a keverést, 
amíg csomómentes anyagot nem kapunk, de legalább 5 percig. Kb. 10 percig 
hagyjuk állni, majd ismét keverjük meg. A keveréshez folyamatos üzemű keverőt 
is használhatunk.

Alkalmas alapok:

Az alap előkészítése:

Az anyag feldolgozása:
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Műszaki információ  •  Állapot: 2010. május
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

Műszaki információ

Száradási idő:

Felhasználandó  
anyagmennyiségre  
vonatkozó adatok:

Biztonsági előírások:

Hulladékelhelyezés:

Hulladékjegyzék-kód:

Műszaki tanácsadás:

+20 °C-on és 65 % relatív páratartalom mellett legalább 2-3 nap. A felületet takar-
juk le egy ponyvával, hogy megakadályozzuk azt, hogy az eső ráfolyjon.

Az egyes termékekre vonatkozó felhasználandó anyagmennyiségek tapasztalati ér-
tékek, nem kötelező érvényűek. A felhasználandó anyagmennyiséget több tényező 
is befolyásolja. A pontos felhasználandó anyagmennyiséget csak az adott felületen 
elvégzett próbafelhordással lehet megállapítani.

R 36 – Szemizgató hatású.
R 37 – Izgatja a légutakat.
R 38 – Bőrizgató hatású.
R 41 – Súlyos szemkárosodást okozhat.
R 43 – Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 24/25 – Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S 37 – Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

Tilos a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni! Nem szabad a ház-
tartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani! A beszáradt festékmaradványok lejárt 
szavatosságú lakként, festékként, háztartási hulladékként gyűjthető össze! Csak 
a teljesen kiürült tárolóedény hasznosítható újra! A nem beszáradt festékmaradvá-
nyok a termékre vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítandó!

17 01 00 – beton, cserép, csempe, kerámia és gipsz-alapú anyagok.

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló 
alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szak-
tanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó javaslatát.


