
Műszaki Információk HU-CTPG605

Capatect PutzGrund 605
Speciális, kvarchomokkal töltött pigmentált alapozó kül- és beltéri
használatra, hordképes ásványi alapokon.

Termékleírás

Vizes bázisú, kvarchomokkal töltött pigmentált alapozó, amely kiváló tapadást és egyenletes
szívóképességet biztosít a Capatect Standard hőszigetelő rendszer struktúr vakolataihoz. Kültérben
csökkenti az alapvakolat vízfelvételét mivel a színező vakolatok esetleges szerkezeti hibáiból adódóan
a behatoló vizet az alapvakolattól távol tartja.

Alkalmazás

■ Tapadás javítása alacsony és közepes nedvszívású aljzatokon
■ Nedvszívás kiegyenlítő
■ Környezetbarát, vizes bázisú összetétel
■ Könnyen felhordható
■ Diffúzióképes
■ Kül- és beltéri használatra
■ Ásványi alapfelületekre

Tulajdonságok

Műanyag diszperzió DIN 55945 szerint.Bázis

vödör
5kg és 25kg

Kiszerelés/csomagolási egység

Fehér

A Capatect PutzGrund 605 gyárilag vagy Caparol partnereknél ColorExpress színezőgép rendszerrel
a használatos Caparol színkártyák által színezhető. Feldolgozás előtt ellenőrizze a színezett terméket
a színeltérés elkerülése érdekében. Szomszédos falfelületeken, valamint, hogy a felhordást követően
a kész felület egységes, homogén megjelenést kapjon mindig ugyanabból a gyártásból (Charge)
származó színezett Capatect PutzGrund 605 vakolatalapozót használjon.

Színek

mattFényességi fok

Hűvös, fagymentes helyen bontatlan gyári csomagolásban, közvetlen napfénytől védve.Tárolás

■ Sűrűség: kb 1,48 g/cm3Műszaki adatok

Capatect Acryl Fassadenputz W, Capatect Silikon Fassadenputz WKiegészítő termék

Az alapanyagként alkalmazott természetes homokszemcsék miatt a különböző gyártási adagokból
származó termékek néha enyhe színárnyalati különbséget mutathatnak, mely nem a termék hibája.

Megjegyzés

Beltér 1 Beltér 2 Beltér 3 Kültér 1 Kültér 2

+ + + + +

(–) nem alkalmazható / (○) korlátozottan alkalmazható/ (+) alkalmaható

A termék
felhasználási területe a 606. számú

Műszaki Információban definiáltak
alapján.
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Feldolgozás

■ Capatect ragasztó- és ágyazóanyagokkal készített rétegek (pl.: Capatect Klebe- und
Armierungsmasse 176)

■ PII és PIII habarcsosztályba tartozó vakolatok (pl: mész-cement, cement vakolatok)
■ Beton
■ Gipszkartonlapok és alapvakolatok PIV + V habarcsosztályból, beltérben
■ Matt, stabil, szilárd diszperziós festékbevonatok

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelület legyen szilárd, stabil, száraz, tiszta, hordképes valamint minden olyan anyagtól mentes
mely csökkenti a megfelelő tapadást. Kérjük figyelmesen olvassa el a 650-es számú műszaki
adatlapot (Caparol alapfelületek és előkezeléseik) és kövesse (Németországban) a VOB, "C" szakasz,
DIN 18 363, 3. bekezdésében leírtakat.

Új ásványi vakolatokat, alapvakolatokat időjárástól és hőmérséklettől függően 2-4 hét száradási/kötési
idő után lehet bevonni. A sérült felületeket megfelelő vakolattal ki kell javítani majd szintén legyen
megfelelően kiekményedve, megszáradva.

Szennyezett vagy perlő betonfelületeket mechanikusan, vagy a hatósági előírások betartásával
nagynyomású vízsugárral meg kell tisztítani. A zárványhibákat és kitöréseket alkalmas betonjavító
habarccsal kijavítani.

Durva pórózus, perlő, máló vagy erősen nedszívó felületeket megfelelő alapozóval kell kezelni.

Fényes, megfelelő alapfelületeket érdesíteni kell.

Alapfelület előkészítése

A Capatect Putzgrund 605-t ecsettel, hengerrel és szórással lehet alkalmazni.A felhasználás módja

Használt előtt a terméket kézzel vagy lassú fordulatú keverővel alaposan fel kell keverni! A Capatect
Putzgrund 605-t javasolt a színezővakolat, végső fedőbevonat színárnyalatához közeli árnyalatban
színezni és hígítatlanul alkalmazni.

Bevonatrendszer

Kb. 200 g /m2, sima alapfelület esetén. Az anyagfelhasználás nagymértékben függ az alapfelület
minőségétől és a felhordás módjától. A megadott érték tájékoztató jellegű, pontos értéket a helyszínen
próbafelhordással kell meghatározni.

Felhasználás

Az alkalmazás és a száradás során az alapfelület, anyag és a környezet hőmérséklete +5 °C és +30 °
C között legyen. Ne alkalmazza napsütötte alapfelületeken valamint erős szél, köd, eső, relatív magas
páratartalom és fagyveszélyes időjárási körülmények között. Napsütötte időszakokban javasoljuk, hogy
a termék felhordása mindig a napsütötte oldalt követve történjen. Figyeljünk az éjszakai fagyokra!

Feldolgozási feltételek

+20 °C hőmérséklet és 65% relatív páratartalom esetén 12 óra. Alacsonyabb hőmérséklet és
magasabb páratartalom esetén a száradási idő arányosan növekszik. A száradás időtartama alatt a
felületet esőtől, fagytól védeni kell.

Száradás/száradási idő

Használatot követően, azonnal tiszta vízzel.Szerszámok tisztítása

Fedőbevonat nélkül a Capatect Putzgrund 605-el bevont felület csak korlátozottan időjárásálló.Megjegyzés

Tanács

Gyermekektől elzárva tartandó. A feldolgozás közben ne egyen, igyon vagy dohányozzon.
A termék kezelésekor, alkalmazásakor a vegyi anyagokra vonatkozó általános higiéniai és biztonsági
előírásokat be kell tartani. Kerüljük a huzamosabb bőrrel való érintkezést. Ha bőrre vagy szembe kerül,
azonnal, bő vízzel öblítse le/ki. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencséket illetve forduljon
TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy szakorvoshoz). A termék allergiás reakciót válthat ki. 1,2-
Benzizothiazol-3(2H)-on. tartalmaz. Bővebben lásd: Biztonsági Adatlap.

Figyelem
(a közzététel időpontjának megfelelő

állapot)

Az anyagot és az összes kapcsolódó csomagolást biztonságos módon, a helyi hatóságok
követelményeinek megfelelően kell ártalmatlanítani. Újrahasznosításhoz csak üres kiszerelést szabad
szelektív hulladék feldolgozóba leadni. Folyékony anyagmaradékot régi bevonatok (festék, vakolat)
gyűjtőhelyén kell ártalmatlanítani, beszáradt anyagmaradékot építési, bontási, kommunális
hulladékként vagy háztartási hulladékként ártalmatlanítható. Nem juthat csatornarendszerbe, nyílt
vizekbe és talajba.

Ártalmatlanítás

EU határérték erre a termékre (kategória A/c) 30 g/l (2010). Ez a termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz.EU határérték a VOC tartalomra
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