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> Capatect hőszigetelő rendszerek >> Ragasztó és beágyazó anyagok

Capatect VWS 
Klebespachtel 160
Cementtel keverendô pasztózus  
ragasztó- és beágyazó anyag.

Termékleírás

Műszaki információ Nr. A191

Cementtel keverendő ragasztó anyag Capatect hőszigetelő rendszerek polisztirol 
lapjainak ragasztására valamint erősítő háló beágyazására. Vakolt ásványi alapfelü-
letre vagy régi hordképes szerves ásványi bevonatra alkalmazható.

Vinil-kopolimerizát.

Sűrűség: kb. 1,6 g/cm³

Vízzel. Keverési arány: max. 3:2 cementtel.

25 kg műanyag vödör.

A beszáradt anyagot az építési területen elhelyezett, építőipari hulladék számára 
kijelölt konténerben elhelyezni.

Hűvös, fagymentes helyen.

Alkalmazási terület:

Kötőanyag:

Műszaki adatok:

Hígítás:

Kiszerelés:

Hulladék elhelyezés:

Tárolás:

Feldolgozás

A tégla, beton vagy jól tapadó bevo-nattal rendelkező alapfelület legyen tiszta, szá-
raz és hordképes. A szennyező anyagokat (pld. zsaluolaj) és kiugró habarcséleket 
el kell távolítani. A hibás, pergő régi bevonatokat és vakolatokat el kell távolítani. 
A laza vakolat rétegeket le kell verni és síkban kijavítani. Az erősen szívó, málló és 
porló felületeket az erős rétegig meg kell tisztítani és Sylitol Koncentrátum alapo-
zóval erősíteni.

Capatect VWS Klebespachtel ragasztót 3:2 arányban portland cementtel össze 
kell keverni. A homogén massza elérése érdekében lassú keverővel dolgozzunk.
Szerves alapfelületre történő hőszigetelő tábla felragasztása esetén ma. 10 súly% 
cementet keverjük a ragasztáshoz.

Alapfelület előkészítés:

Az anyag bekeverése:
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A ragasztót a lapok hátlapjára a szé-lén kb. 5 cm-es csíkban körben, középre 3 
kistányér nagyságú kupacot rakni. A ragasztó mennyiségét úgy kell megválasztani, 
hogy felhelyezést követően a lapok felültének kb. 40 %-a érintkezzen ragasztóval. 
A felület 1 cm-es egyenetlenségeit a ragasztó még ki tudja egyenlíteni. A lapokat 
alulról felfelé haladva, kötésben fel-rakni és a homlokzatra nyomni. A lapok közé ne 
rakjunk ragasztót. Ügyeljünk a függőleges felrakásra.

A polisztirol lapok egyenetlenségeit le kell csiszolni és a csiszolási port eltávolítani. 
Az élvédők és átlós erősítők felragasztása után a masszát az üvegszövet széles-
ségében fentről lefelé haladva felhordjuk, majd az üvegszövetet 10 cm-es átfedé-
sekkel belenyomjuk. Ezt követően még nedvesen elsimítjuk, hogy az üvegszövet 
teljesen fedve legyen. A teljes rétegvastagság 3-4 mm legyen.
A sarkoknál Capatect élvédő sín alkalmazása esetén a hálót a sarkon 10 cm-rel 
áthajtani. Capatect hálóval szerelt élvédő sín alkalmazása esetén a hálót csak a 
sarokig kell vezetni.

A feldolgozás és a száradás közben a környezeti- és az alap hőmérséklete ne 
süllyedjen +5 °C alá. Közvetlen napsugárzás, erős szél, köd vagy magas levegő 
páratartalom mellett ne hordjuk fel.

20 °C hőmérsékleten és 65 % relatív páratartalom mellett 24 óra után felületszáraz. 
A követő munkák előtt 3 napos, időjárásfüggő várakozási időt kell tartani.

Ragasztás: cca. 5,0 kg/m²
Kb. 3,5 kg/m² polisztirol keményhab hőszigetelő lapokon. (3 mm dűbeles vastag-
ságnál) (Az értékek cement adagolás nélküli adatok). Homlokzati vakolat javításnál 
az anyagfelhasználás függ az alap struktúrájától. Pontos értéket a helyszínen, pró-
ba felhordásával lehet megállapítani.

Használat után azonnal vízzel.

A szemeket és a bőrfelületet védeni kell. A fröccsenéseket azonnal bő vízzel le kell 
mosni. Szembe kerülésekor azonnal forduljunk orvoshoz. Nem kerülhet gyermekek 
kezébe.

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 véleményét.

Ragasztás:

Az üvegszövettel erősített 
réteg felhordása:

Feldolgozási hőmérséklet:

Száradási idő:

Anyagfelhasználás:

Szerszámok tisztítása:

Biztonsági előírások:

Műszaki tanácsadás:


