
Akkordspachtel KF

Готова за употреба пастообразна емулсия за интериор

Техническа карта 714

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Специална шпакловъчна маса, готова за машинно нанасяне. С висок капацитет на 
адхезия и устойчивост на висока влажност. Предназначен за изравняване на  стени 
и тавани, подложени на действието на влага. Материалът е с висок капацитет на по-
кривност, подходящ за повърхности от бетон, минерална мазилка, бетонни блокове 
и BCA, гипскартон,  също за нанасяне върху тапети от фибростъкло и структурирана 
мазилка по метода на измазване в тънък слой. Препоръчва се за получаване на по-
върхности с Q3 или Q4 качество на гипсови плоскости.

Характеристики • С висока устойчивост на влага  
• Висока адхезия 
• Лесно разтягане и изравняване 
• Със сухо напукване 
• Може да се шлайфа в сухо състояние 
• С дифузионен капацитет 
• Разрежда се с вода, екологично чист и с намалена миризма, проверена от AgBB 
Class клас на реакция на пожар: A2-s1, d0 съгласно DIN EN 13501-1 
• С ниски емисии и без разтворители

Опаковка 25 kg кофа 

Цвят Бял. Може да се оцветява с макс. 5% оцветители CaparolColor или Amphicolor Vollton- 
und Abtönfarben.

Допълващи продукти Caparol-Füllspachtel P

Свързващо вещество Синтетична дисперсия DIN 55945

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

        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.



Техническа карта 714

Подготовка на основата Мазилки от групи P II и P III / якост на натиск съгл. DIN EN 998-1 от мин. 2 N/mm²: 
Твърда мазилка, с нормална абсорбация, се обработва без предварителна подготовка. 
за силно абсорбиращите и песъчливи мазилки, се нанеся слой TiefGrund или Grundier 
Konzentrat

Гипсова мазилка от група PIV / якост на натиск съгл. DIN EN 13279 мин. 2 N/mm²: 
Нанася се слой от грунд с RollGrund Rapid или Caparol WeissGrund. Гипсовата мазилка 
се шлайфа, почиства се и се нанася слой TiefGrund TB

Разход 1,5 kg/m²/mm 

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

        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.

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

Нанасяне Може да се полага ръчно или с машина.

При ръчно полагане:  Разбъркайте добре продукта и нанесете с маламашка от неръж-
даема стомана. Оставете да засъхне и шлайфайте с подходящ инструмент. 

Машинно нанасяне: Нанесете обилно, без да разреждате материала и загладете по-
върхността. След изсъхване, Caparol-Akkordspachtel KF може да бъде шлифован. 
Поради повишената устойчивост на влажност Akkordspachtel KF ще бъде полиран в 
рамките на 7 дни. Максимална ефективност на шлифоване от материала се получава в 
рамките на първите 2 дни след нанасянето.

Подходящо оборудване за пръскане: Caparol-Akkordspachtel KF може да се прилага с 
Airless уреди.  Когато използвате Airless уреди, извадете всички филтри от пистолета.

Размер на дюзата: 0,035 - 0,043“
Дебит> 6 l / мин
Налягане: около 150 - 180 бара

Слоеве След цялостно изсъхване повърхностите, покрити с Akkordspachtel KF, могат да бъдат 
боядисани с дисперсионни или латексови бои или акрилни лакове от гамата Capacryl, 
без да е необходимо допълнително нанасяне на грунд. Преди боядисване със Sylitol 
Bio-Innenfarbe е необходимо да нанесете слой  HaftGrund EG. Преди декоративни ма-
зилки или използване на тапети от фибростъкло нанесете слой от грунд с HaftGrund EG 
или Caparol WeissGrund. Преди мазилки на основата от синтетична смола се нанася 
слой от грунд с Putzgrund.
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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 № 714. Издание юни 2018г.
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

Съдържание Поливинил ацетат, калциев карбонат, силикати, вода, добавки, консерванти.

Сертификати Caparol-Akkordspachtel KF   Изпитване за пожароустойчивост


