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Akkordspachtel, fein & mittel 

 

Готова за употреба фина пастообразна емулсия 
за интериор.   

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

  
Сфера на приложение Caparol-Akkordspachtel fein (fine): 

Универсална фина шпакловъчна маса, подходяща за отстраняване на малки дефекти  и 
неравности, дупки и цепнатини по повърхността. Подходяща за постигане на гладка 
повърхност след грунд/мазилка или на бетонна повърхност. Също така подходяща за 
постигане на фино текстурирана повърхност след изпръскване на стени и тавани. 
Подходяща за постигането на високо качество на повърхността при използване на 
гипсокартонени плоскости.  

 
Caparol-Akkordspachtel mittel (medium): 
Универсална фина шпакловъчна маса за изравняване на големи неравности по повърхността, 
попълване на дупки и отстраняване на пукнатини. Използване на техника на изпръскване 
на продукта при изравняване на бетонови повърхности или след груба мазилка.  
Подходящ за постигане на високо качество на повърхността при използване на 
гипсокартонени плоскости. 

  

Качества на продукта  Минимално количество на емисиите и без разтворители 
 Водоразредим, екологичен, със слаба миризма 
 Висока якост на сцепление с основата 
 Твърда повърхност след нанасяне, несвиваем  
 Може да се шлайфа в сухо състояние и да се обработва с кече в мокро 
 Възможност за прилагане чрез изпръскване 
 Лесен за полагане 
 Негорим  с вещества за намаляване на пламъка 

  

Свързващо вещество дисперсия на синтетични смоли. 

  

Опаковка 8 kg кофа; 25 kg кофа  

  

Цвят Натурално бял 
Продуктът може да се оцветява максимум до 5% от CaparolCo lor или AVA колоранти. 
Количества  от над 1000 kg могат да бъдат оцветени в завода производител. 

  

Степен на гланц Мат  

  

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

  

Допълнителни продукти Caparol-Füllspachtel P 
Histolith® Renovierspachtel 
Histolith® Feinputz 
Capatect-Feinspachtel 195 
Capatect ArmaReno 700 
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ПОЛАГАНЕ 

  

Подходящи основи Основата трябва да бъде здрава, суха, чиста и освободена от всички вещества, които могат 
да попречат на доброто сцепление. В зависимост от изискванията на основата, трябва да 
приложите подходящ грунд преди прилагането на продукта. Гланцовите основи трябва да 
бъдат шлайфани преди нанасянето на продукта. 

  

Метод на полагане Ръчно заглаждане: 
Разбъркайте добре продукта и нанесете с маламашка от неръждаема стомана. Оставете 
да засъхне и шлайфайте с подходящ инструмент.  
 
Продуктът може да се полага и чрез изпръскване, като е необходимо добавянето на 5-
10% вода. Степента на текстуриране на продукта се променя с добавянето на различно 
количество вода. Техниката на изпръскване е особено подходяща за тавани, които не се 
подлагат на допълнително обработване. 

 
Подходящи средства за изпръскване: 
Използвайте оборудване за безвъздушно нанасяне на мазилка с висока производителност. 
Сменете всички филтри след използването на безвъздушният пистолет.  
Размер на дюзата: 0.035” до 0.043” 
Налягане: Прибл. 150 to 180 bar 
Използвайте оборудване препоръчано от самият производител на продукта.  
Долната граница на температурата на продукта, за да се осигури полагане чрез 
шприцоване е  минимум +10 °C . 

  

Системи за последващи 
покрития 

Покрития: 
Нанесете първоначално слой от Caparol-Haftgrund преди полагането на Sylitol Bio-
Innenfarbe. Повърхности, обработени с Caparol-Akkordspachtel, могат да бъдат 
покрити след пълното им изсъхване с подходяща латексова боя или акрилен лак без 
предварително грундиране. 
Нанесете първичен слой от Caparol-Haftgrund преди полагането на тапети. Нанесете 
предварително  слой от Putzgrund 610 преди нанасянето на  мазилка.  

  
Разход Прибл. 1800 g/m2 /mm  дебелината на слоя. 

  

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

  

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

  

Почистване на инструментите Почистете инструментите/оборудването с вода и сапун незабавно след употреба.  

  

Забележка Да не се прилага във влажни и мокри помещения. Използвайте Caparol-Akkordspachtel fein за 
постигане на гладки повърхности.  
Минимални цветови разлики могат да се получат в резултат от естествените пълнители. 
Когато останат неизпръскани повърхности при прилагане на техниката на изпръскване, 
използвайте продукти от една и съща партида за нанасяне на празните места. За изпръскване 
на стени е препоръчително да се добави предварително слой от Caparol emulsion paint за постигане 
на по-висока устойчивост. Преработване на повърхности, съдържащи гипс може да доведе до 
тяхното подуване, лющене и поява на мехури при продължителна експозиция на влага. Фини 
мехурчета могат да се образуват на ниско абсорбиращи основи. Тези въздушни джобчета 
могат да бъдат отстранени след кратко засъхване и след това повторно нанасяне на продукта 
и заглаждане на повърхността. Точното време за повторно изглаждане зависи от 
температурата и влагата в помещението. След като въздушните джобчета се появят след 
повторното изглаждане, това означава, че то е било извършено прекалено рано и трябва да 
бъде повторено още веднъж. 
За груби повърхности допълнителният процес на изглаждане е задължителен за постигането на 
гладка повърхност. 
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СЪВЕТИ 

  

Съвети за сигурност и 
безопасност 

Да се съхранява далеч от деца.Осигурете добра вентилация при нанасяне и изсъхване 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 
информация: Вижте информационния лист за безопасност (MSDS). 

  

Оползотворяване на 
отпадъците 

Материалите и всички свързани с тях опаковки трябва да бъдат изхвърляни  по 
безопасен начин, съгласно изискванията на местните власти. Само напълно празни 
опаковки трябва да се дават за рециклиране. Опаковки с останали течни остатъци от 
продукта 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. 

  

Продуктов код M-DF01 

  

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

  

Център за обслужване Вижте "Контакти" в нашия сайт. 
 

Техническа информация 643, обновена Август 2012 
Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от страна 

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.de. 

ДАУ Бента България ЕООД          

 София,   ж.к  Младост 2 , бул. Андрей Ляпчев   бл.261А       

  тел.  0887 803 298, 02 832 31 65 

 E-mail       office.sofia@caparol.bg 

 

http://www.caparol.de/

