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> Capatect hőszigetelő rendszerek >> Meldorfer rendszer

Meldorfer 
Ansatzmörtel 080
Kül- és beltéri ragasztó- és hézagolóhabarcs  
Meldorfer Flachverblender burkolókövek és  
DecoLine-elemek lefektetésére.

Termékleírás

Műszaki információ Nr. 080

Feldolgozásra kész habarcs Meldorfer Flachverblender burkolókövek és DecoLine 
elemek lefektetésére ill. hézagolására.

■ Capatect-WDVS B
■ Dekoratív kül- és beltéri burkolatoknál

■ „Nehezen gyulladó”
■ Magas kezdeti tapadás
■ Feldolgozásra kész
■ Kiváló vízpára áteresztő képesség
■ Pigmentált
■ Időjárásálló, víztaszító DIN 18 550 szerint
■ Alakítható és könnyen feldolgozható
■ Rendkívül feszültségszegény, nagyon jól formázható
■ Cementmentes, műgyantakötésű
■ Ásványi töltőanyag kombináció

Vízfelvételi tényező: w < 0,12 kg/ (m²·h 0,5) DIN 52 617 szerint.

Pasztózus.

Cementszürke, homokfehér, sötétszürke, középszürke, világosszürke (DecoLine-
elemekhez). Kérésre speciális színek.

2,5-3,0 kg/m². A felhasználandó pontos anyagmennyiséget az adott felületen el-
végzett próba alapján lehet meghatározni.

25 kg-os vödör.

Hűvös, fagymentes helyen.

Felhasználás:

A termék felhasználható:

Tulajdonságai:

Műszaki adatok:

Konzisztencia:

Színek:

Felhasználás:

Kiszerelés:

Tárolás:
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Műszaki információ Nr. 080  •  Állapot: 2007. december
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

Feldolgozás

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

Az alapnak egyenletesnek, tisztának, száraznak, szilárdnak, hordképesnek, és 
szennyező anyagtól mentesnek kell lennie. Az új alaphabarcsokat legalább 2-4 
héten át hagyjuk keményedni. A Capatect-WDVS B-n belül történő felhasználás 
esetén az erősítő rétegnek kötöttnek és száraznak kell lennie.

Cementkötésű alapoknál (ásványi erősítőmasszáknál is) alapozzunk Capatect-
Putzgrund 610 alapozóval, a sóvirágzást megakadályozása érdekében. Felhordás:
Lsd. 071 sz. Caparol Műszaki Információ.

A feldolgozás és a száradási idő alatt a környezet és az alap hőmérséklete nem 
csökkenhet +5 °C alá. Ne használjuk közvetlen napfénynél, erős szélben, ködben 
vagy magas légnedvességtartalom mellett.

+20 °C-on és 65% rel. páratartalom mellett a ragasztó- és hézagoló habarcs 24 óra 
múlva felületszáraz. 2-3 nap múlva átszáradt. Alacsonyabb hőmérséklet és maga-
sabb páratartalom mellett ezek az idők meghosszabbodnak.

Vízzel, rögtön használat után.

Annak érdekében, hogy a száradási idő alatt megakadályozzuk, hogy a csapa-
dékvíz befolyjon, az állványzatra terítsünk ponyvát.
Természetes adalékanyagok használata során csekély mértékű színárnyalatbeli kü-
lönbségek adódhatnak. Éppen ezért ügyeljünk arra, hogy azonos termékszámú 
termékekkel dolgozzunk, illetve előre keverjük ki a szükséges anyagmennyiséget.

Csak olyan göngyöleg forgatható vissza, amelyből a maradék anyagot kiürítették. 
Folyékony anyagmaradványokat vízzel keverhető ragasztók, a beszáradt anyag-
maradványokat pedig kiszáradt festékek vagy háztartási hulladék formájában kell 
kezelni.

Gyermekek elől elzárva tartandó. Ha szembe jutott azonnal mossuk ki vízzel. Ne 
engedjük a lefolyóba, nyílt vizekbe vagy a talajba. Giskód D1.

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.

Alkalmas alapok:

Az alapfelület előkészítése:

Köztes réteg:

Feldolgozási hőmérséklet:

Száradás, száradási idő:

Szerszámok tisztítása:

Tájékoztató:

Hulladék elhelyezés:

Figyelmeztetés:

Biztonsági intézkedések:

Műszaki tanácsadás:


