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> Capatect hőszigetelő rendszerek >> Meldorfer rendszer

Meldorfer 
Classic 071-087
Lapos (Flachverblender) és sarok (Eckverblender) 
burkolóelemek, homlokzati- és belsô falfelületek  
burkoló- és terméskô falazatai kialakítására.

Termékleírás

Műszaki információ Nr. 071

Felületi rétegfelhordás a Capatect-WDVS B egyéni kialakítására és egyéb egyenle-
tes, szilárd és hordképes alapok számára.

■ „Nehezen gyulladó”
■ Szervesen kötött
■ Túlnyomórészt ásványi alapanyagokból
■ Időjárásálló
■ Vízpára diffúzióképes
■ Strapabíró, mechanikus behatásoknak ellenáll
■ Ütés-, és karcálló
■ Tisztítószereknek ellenáll
■ Kézzel formázott
■ Dekoratív
■ UV-ellenálló
■ Vastagság: Kb. 4-6 mm

■ Hővezető képesség (számított érték): 0,70 W/(m·K) DIN 4108 szerint
■ Vízfelvételi tényező: w<0,11 kg/(m²·h 0,5)

■ 2 szabvány forma (4-6 mm vastag)
■ „Sandstein” (Homokkő) típus kevert formákban (vastagság: 4-6mm)
■ Speciális formátumok, színek és felületek igény szerint

Túlhevülés és nedvesség ellen (csomagolás!) védve tárolandó.

Meldorfer Ansatzmörtel 080 ragasztó- és hézagoló habarcs
Szín: cementszürke, homokfehér
Meldorfer Fugenmörtel 081 hézagolóhabarcs
Szín: cementszürke
Meldorfer Zahnkelle 048 fogas vakoló

Felhasználás:

Tulajdonságai:

Műszaki adatok:

Szállított formátumok:

Tárolás:

További termékek:
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Szín Árnyalat Formátum

Altweiss - II, III

Antik* Világos, sötét II, III

Brandenburg - II, III

Dithmarschen - II, III

Friesland - II, III

Juist* Bézs, bézs-szürke, bézs-sárga II, III

Mecklenburg* Világosvörös, középvörös,  
sötétvörös és tűzvörös (brand) II, III

Oldenburg* Világosvörös, középvörös, sötétvörös II, III

Rotbunt* Világos, közép, sötét II, III

Sylt* Sárga, narancs, sárga-narancs II, III

Westerwald* Középszürke, vöröses szürke, 
szürkészöld Csak III

Grau** (szürke) - Sandstein (homokkő)

Gelb** (sárga) - Sandstein (homokkő)

Rot** (vörös) - Sandstein (homokkő)

* Ezek a színek különböző árnyalatokban vannak csomagolva és a természetes 
színhatás elérése érdekében keverve dolgozandók fel.

** A természetes színhatás elérése érdekében ezeket a színeket külön kell megren-
delni és szintén keverten alkalmazni.

Színek:

Feldolgozás

Erősítő rétegek:
■ Capatect-ZF-Spachtel 690
■ Capatect-KD-Pulverspachtel 693
és alapok:
■ PII, PIII-as habarcscsoport DIN 18 550 szerint többek között
■ Betonból
■ Hordképes ásványi alapú régi habarcsok és festékbevonatok
■ Gipszkarton lapok vagy a PIV+V habarcscsoport beltéri alapvakolatai

Alkalmas alapok:

Termék-
szám Burkoló típusa Csomagolás Felhasználás

II 
Fo

rm
át

um

071 Lapos burkoló  
(240X52 mm)

3,0 m²/karton 
= 192 darab 64 darab/m²

073 Sarok burkoló ¾, Sarokvas fejjel és ¾ futókő-
vel (175 X 115 X 52 mm)

3,0 m/karton  
= 48 darab 16 darab/m-sarok (=0,29 m² felület)

075 Sarokburkoló 1/1, Sarokvas fejjel és egész 
futókővel (240 X 115 X 52 mm)

3,0 m/karton  
= 48 darab 16 darab/m-sarok (=0,36 m² felület)

III
 F

o
rm

át
um 085 Lapos burkoló (240 X 71 mm) 3,0 m²/karton 

= 144 darab 48 darab /m²

086 Sarokburkoló ¾, Sarokvas fejjel és ¾ futókő-
vel (175 X 115 X 71 mm)

3,0 m/karton  
= 36 darab 12 darab/m-sarok (=0,29 m² felület)

087 Sarokburkoló 1/1, Sarokvas fejjel és egész 
futókővel (240 X 115 X 71 mm)

3,0 m/karton  
= 36 darab 12 darab/m-sarok (=0,36 m² felület)

T
íp

us
: S

an
d

st
ei

n

076

Lapos burkoló
(300 X 52 mm)
(300 X 71 mm)
(300 X 135 mm)

3,0 m²/karton:
45 darabbal
45 darabbal
19 darabbal

egyéni, a 3 formátum  
felosztásától függően

077

Sarokburkoló 1/1,
Sarokvas fejjel és egész futókővel
(240 X 115 X 52 mm)
(240 X 115 X 71 mm)
(240 X 115 X 135 mm)

3,0 m/karton:
12 darabbal
12 darabbal
9 darabbal

A természetes hatás elérése érdekében figyelembe kell venni a csekély mértékű mérettoleranciát.
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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.
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Az alapnak egyenletesnek, tisztának, száraznak, szilárdnak, hordképesnek, és 
szennyező anyagtól mentesnek kell lennie. Az új alapvakolatot legalább 2-4 héten 
át hagyjuk keményedni. A Capatect-WDVS B-n belül történő felhasználás esetén az 
erősítő rétegnek Capatect-ZF-Spachtel 690-nel kell kötni illetve száraznak kell lennie.

Cementkötésű alapokra (ásványi erősítőmasszáknál is) alapozzunk Capatect-
Putzgrund 610 vakolatalapozóval, annak érdekében, hogy a sóvirágzást megelőzzük.

A bevonandó felületet a magasság folyamatos jelölésével (zsinórcsapás) egyenle-
tesen osszuk fel.
II méret: kb. 32 cm=5 réteg
III méret: kb. 33 cm=4 réteg
Sandstein típus: Egyedi, Itt kb. 12 mm-es fúgaszélességet kell figyelembe venni.

Amennyiben fix vonalakat (pl. ajtó-, ablakáthidalókat, éltéglasorokat stb.) kell fi-
gyelembe venni, ezeket a méretbeosztásnál kiindulópontnak kell tekinteni. Ekkor 
a kisebb méretbeli eltolódásokat a magasság beosztásánál figyelembe kell venni.
A lapos burkoló ragasztását a legcélszerűbben felülről lefelé haladva végezni, a 
sarokburkolóknál kezdve. A Meldorfer Ansatzmörtel 080-at mindig csíkokban a 
magassági jelöléseken belül kell felhordani, majd Meldorfer fogas vakolóval (4X6 
mm-es fogazás) vízszintesen átfésülni.
A „Sandstein” típusnál a különböző méretek és megfelelő szabások szabályos vagy 
önkényes kombinációjával harmonikus felületet érhetünk el. Kiváltképpen a három 
szortiment színt, a sárgát, szürkét és pirosat keverjük egymással.
Az egyes lapos burkolókat toló mozdulatokkal nyomjuk bele jól a habarcsba, úgy, 
hogy ne keletkezzenek üres hézagok. Mindig csak annyi habarcsot használjunk, 
amit közvetlenül be tudunk burkolni. Ügyeljünk a futókő- és kötőtégla elrendezés 
közötti pontos beosztásra.
Ezután a habarcsot a fúgázandó területen egy 10 mm-es lapos ecsettel simítsuk 
el és dolgozzuk el a lapos burkoló széleinél. A ragasztóhabarcs és a lapos burkoló 
közötti átmenetet szorosan le kell zárni, hogy a víz be ne folyhasson. A kiálló anya-
got hagyjuk kissé megszáradni, majd a felületet kefével, felületsimítóval csiszoljuk 
le, hogy a habarcsmaradékot eltávolítsuk.
A lapos burkolók kívánság szerint további teljes fúgázást kaphatnak cementszürke 
Meldorfer Fugenmörtel 081 habarccsal.

A feldolgozás és a száradási idő alatt a környezet és az alap hőmérséklete nem 
csökkenhet +5 °C alá. Ne használjuk napfénytől felmelegedett felületen, erős szél-
ben, vagy esőben.

Vízzel, rögtön használat után.

A Meldorfer lapos burkolók kézi formázású, egyedileg előállított termékek, amelyek-
nél a színárnyalatbeli különbségeket és mérettoleranciákat figyelembe kell venni. A 
természetes színkép elérése érdekében ügyeljünk arra, hogy az azonos színárnya-
latok egy helyen ne gyűlhessenek össze.

A kisebb mennyiségű hulladékokat a hagyományos háztartási szeméttel együtt 
lehet kezelni. Nagyobb mennyiségek esetén a hulladékot EAK 17 09 04 szerint 
kezeljük (vegyes építési és bontási hulladék).

Lásd a biztonsági adatlapot.

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.

Az alapfelület előkészítése:

Köztes réteg:

Felhordás és fugázás:

Feldolgozási hőmérséklet:

Szerszámok tisztítása:

Tájékoztató:

Hulladék elhelyezés:

Biztonsági útmutató:

Műszaki tanácsadás:


