
Capatect KD-Buntsteinputz
Capatect KD-Buntsteinputz fein

Мазилка от естествен пясък на базата на дисперсия 

от синтетични смоли за декоративни покрития 

Техническа карта R23

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Материал за декоративни покрития с вътрешно и външно приложение върху цокъл на 
фасади, на стълбове, на коридори, фоайета, на рамки на врати и прозорци.

Характеристики • Висока механична устойчивост на удари и одрасквания 
• Светлинно устойчив 
• Устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия
• Много еластичен
• Дифузионна способност за водни пари и въглероден двуокис 
• Трудно се замърсява

Опаковка 25kg

Цвят 15 разновидности
Capatect KD-Buntsteinputz: Steingrau, Schiefergrau, Basaltgrau, 
Granitschwarz,Islandgrün, Pazifikblau, Klinkerrot, Marmorbraun, Dolomitbraun, 
Bergbraun, Kaffeebraun 
 
Capatect KD-Buntsteinputz fein: Cognac, Capuccino, Sangria, Manhatten

Степен на гланц Мат

Съхранение На прохладни и сухи места, предпазена от замръзване. Да се пази от директни слън-
чеви лъчи. 
Със срок на годност 24 месеца от датата на производство, при съхранение в плътно 
затворени оригинални опаковки.

Свързващо вещество Чист акрилат

Технически данни Capatect KD-Buntsteinputz:
• Плътност на материала в прясно състояние: 1,8 kg/dm³  
• Абсорбция на вода по ONORM B6110: 725 g/m² / 24 h
• Устойчивост на дифузията на водни пари: µ = 150    

Capatect KD-Buntsteinputz fein:
• Плътност на материала в прясно състояние: 1,6 kg/dm³  
• Абсорбция на вода по ONORM B6110: 750 g/m² / 24 h
• Устойчивост на дифузията на водни пари: µ = 150    
• Консистенция: Под формата на паста. Готов материал за нанасяне.



Техническа карта R23

Подходящи основи Вижте сферата на приложение на продукта. В участъка на цоклите Capatect KD-
Buntsteinputz и KD-Buntsteinputz fein да се нанасят само върху циментови мазилки или 
върху армиращия слой на термоизолационни системи.

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка на материала Caparol Buntsteinputz и Caparol Buntsteinputz са готови за приложение и трябва да бъ-
дат леко хомогенизирани. В случай на високи температури е възможно да се регулира 
консистенцията като добавите малко вода.

Подготовка на основата Шпакловка от PII и PIII групи:
Новите мазилки се оставят да изсъхнат необработени 3-4 седмици. Коригираните по-
върхности трябва да са чисти и  сухи. Силно порьозните, песъчливи и абсорбиращи ма-
зилки се грундират с OptiGrund ELF, последван от слой Putzgrund. 

Бетон:
Бетонните повърхности с натрупани замърсявания се почистват механично с водна струя 
под налягане, спазвайки действащите разпоредби. Силно порьозните и абсорбиращ по-
върхности се обработват с Capiol OptiGrund ELF, съответно CapaSol LF Konzentrat, след 
което нанася се слой Putzgrund. Пясъчните повърхности се грундират с Dupa-грунд, след 
което се нанася слой Putzgrund.

Повърхности в добро състояние:
Матовите, леко абсорбиращи слоеве се обработват директно. Мръсотиите се почистват с 
водна струя. В случай на използване на други методи за почистване (измиване; четкане) 
грундът се разрежда с грунд, разрежда се с около 20% дестилиран алкохол.

Лакове, дисперсионни бои или пластмаси на базата на повредени синтетични смоли:
Той се отстранява напълно чрез различни методи: механично или с четка и почистване, 
след това с струи гореща вода субстратът се оставя да изсъхне добре. Абсорбиращите, 
порести и пясъчни повърхности са покрити с OptiGrund E.L.F. съответно CapaSol L.F.

Повредени минерални покрития:
Те се отстраняват напълно чрез четкане, остъргване или други методи. В случай на по-
чистване мокрите повърхности ще се оставят да изсъхнат добре. Нанесете слой Tiefgrund 
TB.

Мръсни повърхности и неносещи повърхности:
Почистете с водни струя. Грундират се според вида и характеристиките на основата.

Повърхности, засегнати от мухъл:
Мухълът се почиства. След това повърхностите се промиват с FungiGrund и се оставят да 
изсъхнат добре. Нанесете слой от грунд в зависимост от структурата и вида на основата.

Напукани повърхности мазилка или бетон: Покрийте с  Cap-elas.

Повърхности със солни ефлоресценции: Сухите солни ефлоресценции се отстраняват с 
четка. Грундират се с Dupa-grund, след което се нанася слой Putzgrund. При покрития на 
повърхности със солни ефлоресценции не може да се даде гаранция за дълготрайната 
устойчивост на боята, респективно за изчезването на ефлоресценциите.

Малки дефектни: Коригирайте с Caparol Akkordspachtel и впоследствие се нанася слой 
от грунд с Caparol Putzgrund.

Повърхностите трябва да са чисти, без отделящи се вещества, да не се разлагат
суха и не съдържа вещества, които водят до загуба на адхезия. Новата мазилка ще из-
съхне напълно за 3-4 седмици. 

Нанасяне Capatect KD-Buntsteinputz и KD-Buntsteinputz fein се нанасят с права маламашка , до
гранулацията, и се изглаждат мокро върху мокро в една посока.
За да се избегне появата на снадки трябва да се предвиди достатъчен брой работници,
според големината на обекта, така че материалът да бъде нанесен по цялата повърх-



Техническа карта R23

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Разход Capatect Putzgrund: около 220 g/m²
Capatect KD-Buntsteinputz: около 5,5 kg /m²
Capatect Buntsteinputz fein: около 3,5 kg /m²

Представените разходни норми за всеки отделен продукт се базират на емпирични 
стойности, като са само ориентировъчни. Точният разход зависи от много фактори, 
поради което точният разход се определя след извършване на проби.

ност мокро върху мокро. Повърхностите винаги да се работят цели, без прекъсване.
Поради използване на естествени материали могат да се появят леки вариации в 
цвета.
Затова върху добавените повърхности трябва да се нанася само материал от същата
производствена партида, а материалите произхождащи от различни партиди да се 
смесят помежду им. 

Процедура на нанасяне:
Валидни са общите инструкции за нанасяне на структурни мазилки Capatect.
Грундиране
При Capatect KD-Buntsteinputz und KD-Buntsteinputz fein. Винаги е необходимо пред-
варително грундиране. Повърхността се грундира с Capatect Putzgrund, ако е въз-
можно неразреден, в цвят, подобен на цвета на крайния слой, нанасяйки се с мече. 
Грундът се оставя да изсъхне добре.

Условия на обработка Да не се нанася при температура под +5 °C (среда, материал, основа), или под директ-
ните слънчеви лъчи, при много силен вятър, дъжд, при висока влажност на въздуха, 
мъгла, без да се вземат превантивни мерки,! Тези условия трябва да са налице поне 
още 2 дни след нанасяне. Обърнете внимание на замръзването през нощта.

Време за съхнене При +20 °С и 65 % относителна влажност на въздуха, Capatect KD-Buntsteinputz und 
KD- Buntsteinputz dein изсъхва след около 24 часа. Изсъхва в дълбочина и е възможно 
нанасянето на нов материал след 2-3 дни.

        СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност 
(валидни към датата на 
публикуване) 

Да се съхранява на недостъпни за деца места. При контакт с очите изплакнете ведна-
га с вода. Да не се излива във водите, канализацията или в почвата. Други указания: 
вижте листа за безопасност на продукта.

Обезвреждане Продуктът се изхвърля в пунктове за събиране на проблемни материали или в пун-
ктове за изгаряне на специални отпадъци. Да не се изхвърля заедно с домакинските 
отпадъци. Да не се излива във водите, канализацията или в почвата. Втвърдените 
остатъци от продукта могат да се изхвърлят като строителни отпадъци от строителство 
или заедно с домакинските отпадъци.

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

Пределна стойност за
VOC съдържание

75 g/l (2007), 40 g/l (2010). Acest produs conține max. 20 g/l COV.

Техническа информация № R23. Издание юни 2019г.
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
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