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> Capatect hőszigetelő rendszerek >> Ragasztó és beágyazó anyagok

Capatect 
Multi-Profilkleber
Sokoldalú ragasztó, oldószermentes.

Termékleírás

Műszaki információ

A Capatect Multi-Profilkleber sokrétûen alkalmazható, oldószertől mentes disz-
perziós ragasztó, amely belső- és külső környezetben egyaránt alkalmazható. A 
Capatect Multi-Profilkleber alkalmas burkolólapok felragasztásához kerámiára, 
klinkerre, valamint szigetelő lemezekre (polisztirol, illetőleg ásványi forgácslemezek-
re), nehéz parafa- és díszfödém-lemezekre.

20 kg vödör

+10 % cement hozzáadásával alkalmas homlokzati díszítőprofilok felragasztására. 
Hőszigetelő táblák szívóképes falfelületekre történő ragasztására, cement hoz-
záadása nélkül alkalmas.A belsőtérben alkalmas betonra, esztrichekre és fűtött 
esztrichekre, cement- és gipszvakolatokra gipszkarton-, gipszrost-és farostleme-
zekre, szilárdan tapadó lakk- és olajfesték-bevonatokra, valamint kemény öntött 
aszfaltra. 20 % cement hozzáadásával különösen alkalmas burkoló lapoknak bur-
koló lapokra történő felragasztásához.

Alkalmazás:

Kiszerelés:

Alapok:

Feldolgozás

Az alap legyen száraz, szilárd, hordképes, alaktartó és mentes minden elválasztó 
anyagtól. A lakk- és olaj-festékbevonatokat fel kell durvítani.

Az alapra, a levegőre és a felragasztandó anyagra legalább +5 °C.

A ragasztót pont vagy csík formájában (esetenként a lapok nagysága és súlya sze-
rint) fel kell vinni a szigetelő anyagra. A lapokat jól rá kell nyomni az alapra.

A Capatect Multi-Profilklebert az alapra fel kell hordani, és fogazott simító kanállal 
le kell fésülni. Nedves környezetben és lapburkolatnak lapburkolatra történő felra-
gasztása során 20 % cementet kell hozzáadagolni. Nem szabad több ragasztót 
felhordani, csak amennyit 20 percen belül le lehet takarni. A fugázásig várakozási 
idő: 2 nap

Alapok előkezelése:

Feldolgozási hőmérséklet:

Szigetelőanyag  
felragasztása:

Lapburkolatok  
felragasztása:
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Műszaki információ

Műszaki információ  •  Állapot: 2007. szeptember
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

3,5 kg/m² (függően a fogazat formájától, az alaptól és a felragasztandó anyagtól).

20% cementtel kevert ragasztót 20 percen belül kell feldolgozni.

A használat után azonnal, vízzel.

Legalább 1 év, hűvösen, fagymentesen tárolva.

Ez a termék nem veszélyes készítmény a kémiai törvény értelmében és ennél fogva 
nem megjelölés-köteles. Mégis arra kérjük Önöket, hogy a kémiai termékekkel való 
foglalatosság kötelezettséget befolyásolásunkon kívül esnek és az egyes esetek 
különlegességei a munkamód összeegyeztetését alkalmazás és a feldolgozási el-
járások teszik szükségessé vállalhatunk, mivel az szakmai- és kézműipari azonban 
nem szempontok szerint során szokásos óvatossági és higiénés intézkedéseket 
szíveskedjenek figyelembe venni. Nem szabad, hogy gyermekek kezébe kerüljön. 
Kiloccsanás után folyadékot megkötő szerekkel (homok, vagy hasonlók) fűrészfor-
gács fel kell szedni és eltávolítani.

Különleges hulladék-depónia, különleges hulladék-égetés vagy a problematikus 
anyagok gyűjtőhelyén kell leadni. Nem szabad háztartási hulladékkal eltávolítani 
illetve csatornahálózatba vagy természetes vizekbe engedni.

57 303 (az ÖNORM S 2100 szerint.

VbF szerint: elmarad
ADR/RID: elmarad
Műszaki információ egy új kiadás megjelenésekor a műszaki fejlődéstől függően 
elveszti érvényét. Kérjük ezért a termék etikettjét is figyelembe venni. Adatainkat a 
legújabb technikai ismeretek és legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. Az egyes 
ajánlások általános érvényességére.

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.

Felhasználás:

Feldolgozási idő:

A szerszámok tisztítása:

Tárolhatóság:

Biztonsági útmutatások:

Eltávolítás:

Hulladék-kulcsszám:

Veszélyességi osztály:

Műszaki tanácsadás:


