
Capatect Ansatzmörtel 080

Готова смес за лепене и фугиране на декоративни 

тухли Meldorfer 

Техническа карта 080

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Готова смес за лепене и фугиране на декоративни тухли Meldorfer. За интериор и 
екстериор.

Характеристики • Устойчива на неблагоприятни атмосферни условия
• Хидрофобна
• Готова за употреба
• Високо сцепление
• Много добра дифузионна способност
• Не съдържа цимент, свързващо вещество от синтетична смола
• Клас на горимост A2-s1, d0, съгласно DIN EN 13501-1 (негорим)

Опаковка кофа, 25kg

Цвят Zementgrau (циментово сив)
Sandweiss (песъчливо-бяло)
Antrazit (сив)
*Специални цветове могат да бъдат изпълнени по предварителна заявка

Съхранение На хладно и сухо място. Да се пази от замръзване и директна слънчева светлина. 

Технически данни • Плътност:    1,74g/cm3

• Дифузия на водните пари: s d:: < 1,4 m, съгласно DIN EN ISO 7783 
    Клас V2, съгласно DIN EN ISO 7783
• Коефициент на абсорбция 
   на вода:   w: ≤ 0,5 kg/(m2·h0,5) съгласно DIN EN 1062 
    Клас W2, съгласно DIN EN 1062
• Консистенция:   пастьозна

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Да не се полага по време на дъжд. Да се предпази обработената повърхност по време 
на съхнене. Да не се смесват различни партиди от продукта, за да се избегнат евен-
туални разлики в цветовете. 



Техническа карта 080

Подходящи основи Повърхности армирани с Capatect ZF-Spachtel 690 и Capatect KD Pulverspachtel 693. 
Също така основи с мазилки от група PII и PIII, бетон, носещи минерални мазилки и 
бои, стари основи с мазилки и бои, гипскартон или повърхности с хоросани PIV + V във 
вътрешността.

Подготовка на основата Основата трябва да е равна, чиста, суха и твърда. Новите мазилки се оставят да съх-
нат мин. 2-4 седмици.
При Топлоизолационните системи армиращият слой трябва да е сух.

Подготовка на материала Сместа е готова за нанасяне. Необходимо е да се разбърка добре преди нанасяне.

Нанасяне Материала се нанася с маламашка за нанасяне на мазилки, след което се разпределя 
с назъбена маламашка 8 x 8 mm. Слоя трябва да е с дебелина от 2mm.  Използвайте 
дъска или шнур, за да изравните, докато материала е мокър. За постиганете еднород-
на повърхност, се препоръчва нанянето на материала да се прави от един човек. 
Нанасяйте само толкова материал, колкото може да покриете с облицовъчни тухли 
Meldorfer. Внимавайте материала да не засъхне. Натиснете тухличките Meldorfer ди-
ректно върху нанесената смес Meldorfer 080. Оставете съответното разстояние между 
елементите, така че да се образува фуга. Най-добре е да работите отгоре надолу и да 
започнете с ъгловите елементи. 
Разнесете сместа между фугите с мокра четка (ширина 10mm). 
Накрая, отстранете излишното количество от сместа с четка. 

Условия за обработка

Почистване на оборудване Почиства се с вода, веднага след ползване. 

        СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност 
(валидни към датата на 
публикуване) 

Да се пази от деца. Да се проветрпва по време на обработката и съхнене. Избягвайте 
да се храните, пиете или пушите, докато използвате продукта. В случай на контакт с 
очите или кожата, изплакнете веднага с вода. Почиствайте инструментите веднага 
след употреба със сапун и вода. Използвайте прахов филтър при шлайфане.

Разход 2,5-3,0kg/m2

*Точния разход се определя след тест.

По време на нанасяне и съхнене, температурата на материала, основата и средата не 
трябва да пада под + 50C. Да не се работи под действието на пряка слънчева светлина, 
силен вятър или висока влажност.

При 20 ОC и 65% относителна влажност материалът изсъхва на повърхността
след 24 часа. Напълно изсъхва след 2-3 дни. При по-ниски температури и по-висока
влажност на въздуха, времето за съхнене се удължава.

Междинен слой Върху основите със свързващо вещество на базата на цимент (върху минералните
армиращи смеси) се нанася Capatect Putzgrund, за предотвратяването появата на
ефлоресценции.

Отпадъци Празните контейнери се дават за рециклиране. Остатъците от течните материали мо-
гат да бъдат изхвърлени като домашни отпадъци.



        СЪВЕТИ

Техническа карта 080

Техническо съдействие ДАУ Бента България ЕООД 
тел. +359 88 2 393894
E-mail: office.sofia@caparol.bg; 
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg 
www.caparol.bg

Техническа информация 080. Издание септември 2017г.
Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да 
ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. 
Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване  и употреба, дали избраният материал е пригоден 
за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. 
Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg


