
AkkordLeichtspachte

Лека шпакловъчна смес на основата на синтетична 

смола за вътрешна употреба

Техническа карта 717

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Пастообразна, тънкослойна интериорна шпакловъчна маса за ръчно или машинно 
полагане. Подходяща за полагане на слоеве с голяма дебелина,както и на слоеве 
с по-малка дебелина чрез пръскане. Материалът може да се използва за постигане 
на слоеве с голямо качество на повърхността. Също така подходящ за преработка на 
тънкослойни мазилки. Високо ефективна и икономична при безвъздушно полагане 
на стени и тавани, на бетонни блокове, върху минерални грундове и мазилки, върху 
газобетон и гипскартон. 

Характеристики • Висока якост на сцепление
• Лесен за полагане и заглаждане
• Изсъхване без напукване, дори и при голяма дебелина на слоя
• Възможност за шлайфане в сухо състояние и филциране в мокро
• Водоразредим, екологичен, без миризма
• Горимост – почти негорим, с добавка за забавяне разрастването на пламъка 
• С ниски емисии и без разтворители

Опаковка 18 kg кофа; 20 kg PE чувал

Цвят Натурално бял. Може да бъде оцветяван макс. до 5% с CaparolColor или Amphibolin 
колоранти. Разфасовки от 2,000 kg или повече в пастелни цветове могат да бъдат по-
ръчани директно в завода производител. 

Допълващи продукти • Caparol-Füllspachtel P
• Histolith® Renovierspachtel
• Histolith® Feinputz
• Capatect-Feinspachtel 195
• Capatect ArmaReno 700

Свързващо вещество Синтетична дисперсия DIN 55945

Съхранение Съхранявайте на хладно, проветриво без опасност от замръзване място.



Техническа карта 717

Подготовка на основата Нанесете подходящ грунд преди полагането на продукта в зависимост от изисквания-
та на основата. Шлайфаите гланцираните повърхности преди прилагането на продукта

Разход Прибл. 1.2 kg/m² на mm от дебелината на слоя.

Време за съхнене Прибл. 12- 48 часа в зависимост от температурата, влагата и дебелината на нанесения 
слой.

        СЪВЕТИ

Условия за обработка Минимална температура при нанасяне и изсъхване : +5 °C за основата и атмосферния 
въздух.

Бележка Не използвайте Caparol-AkkordLeichtspachtel за влажни места. Може да се получат 
разлики в цвета поради използването на естествени пълнители. Основи с ниска сте-
пен на попиваемост могат да предизвикат появата на въздушни мехурчета. Те могат да 
бъдат отстранени чрез заглаждане. Времето за изсъхване зависи от температурата и 
степента на влажност. Ако въздушните мехурчета се появят отново, процедурата тряб-
ва да бъде повторена. 
При груби повърхности може да се наложи повторно заглждане, за да се постигне 
гладка и равна повърхност. За да гарантирате бързото изсъхване, осигурете добра 
вентилация. При полагане на повърхности, съдържащи гипс при излагане на влага 
може да се получи подуване.

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчани основи Повърхностите трябва да не са компрометирани, чисти и сухи, съгласно DIN 18363, 
параграф 3. В зависимост от съществуващия носещ слой и неговите характеристики, 
трябва да се нанасе подходящ грунд. Вижте технически карта № 650 „Поддържащи 
слоеве и подготовката им ”. Старите лъскави и лъскави слоеве трябва предварително 
да се шлайфат.

Нанасяне Възможност за ръчно и машинно нанасяне. 
Ръчно нанасяне: Разбъркайте преди употреба. Нанесете с маламашка от неръждае-
ма стомана. Оставете да засъхне, след което намокрете и обработете с филц(кече или 
гъба) или използвайте шкурка при сухо състояние.    
Caparol AkkordLeichtspachtel е особено подходящ за нанасяне върху гипсови плоско-
сти, защото материалът може да бъде изтеглен до минимална дебелина. Материалът 
може да бъде използван и за укрепване на гипсокартонени плоскости в комбинация с 
подходяща армировка. Прилагане на продукта  е ефективен начин, когато няма проме-
ни в дължината, дължащи се на температурата и влагата в помещението. 
Минимална температура в помещението при полагане: +10 °C. Попълнете с Caparol 
AkkordLeichtspachtel фугата, поставете армировъчна лента и покрийте с Caparol 
AkkordLeichtspachtel. Оставете да засъхне, след което нанесете отново Caparol 
AkkordLeichtspachtel. Повторете процедурата за фуги с дълбочина над 3 mm.    

Полагане чрез изпръскване: Нанесете неразреден Caparol AkkordLeichtspachtel обил-
но по цялата повърхност и непосредствено след това загладете с помощта на подхо-
дящ инструмент от неръждаема стомана. Оставете да засъхне, след което  намокрете и 
обработете с филц или използвайте шкурка при сухо състояние.    

Подходящи средства за нанасяне чрез изпръскване: Caparol-Akkordspachtel се пола-
га с помощта на оборудване за безвъздушно нанасяне. След употреба всички фил-
три трябва да бъдат сменени. Размер на дюзата: 0.035” – 0.052”, в зависимост от из-
ползваният пистолет. Използвайте пистолети, препоръчани от самия производител за 
по-лесно полагане на материала.  Налягане: Прибл. 150 – 180 bar.

Последващо третиране: Оставете повърхността да изсъхне напълно. Когато Caparol-
AkkordLeichtspachtel се грундира с Caparol- Haftgrund или CapaSol, повърхността 
трябва да бъде покрита с подходяща дисперсия/емулсия на латексови бои, акрилни 
емайли, тапети или др. Положете слой от Putzgrund преди нанасянето на органичен 
грунд или мазилка.
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Техническо съдействие ДАУ Бента България ЕООД 
тел. +359 88 2 393894
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Техническа информация № 717. Издание май 2012г.
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

        СЪВЕТИ

Мерки за безопасност (ва-
лидни към датата на пуб-
ликация)

Да се съхранява далеч от деца. Осигурете добра вентилация при нанасяне и изсъхва-
не на продукта. Не се хранете и не пушете, докато използвате продукта. В случай на 
контакт с очите или кожата, незабавно потърсете лекарска помощ и измийте обилно с 
вода. Да не се изхвърля в канализацията или в почвата. Инструментите и приборите 
за нанасяне да се измият незабавно с вода и сапун след употреба. Допълнителна ин-
формация: Вижте информационния лист за безопасност (MSDS).

Отпадък Материалите и всички свързани с тях опаковки трябва да бъдат изхвърляни  по безо-
пасен начин, съгласно изискванията на местните власти. Само напълно празни опа-
ковки трябва да се дават за рециклиране. Опаковки с останали течни остатъци от про-
дукта трябва да се изхвърлят на посоченото за отпадъци място на стари бои и др. Сухи 
остатъци от продукта могат да бъдат изхвърляни като битови отпадъци.

        ПРИЛОЖЕНИЕ


