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Замазка за свързване на керамични плочки и 

покрития върху Capatect A и B системи

Техническа карта 082

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Замазка за свързване на керамични плочки и покрития върху Capatect A и B системи.

Характеристики • Устойчив на атмосферни влияния
• Лесен за обработка

Опаковка 25kg

Цвят 082/01: циментово сиво
082/02: пясъчно бял

Съхранение На хладно, сухо и без замръзване. Запечатаната опаковка може да се съхранява 12 
месеца.

Технически данни • Поведение при пожар: Клас на горимост А2 - DIN 4102, в системата Capatect A (с 
плочи от минерална вата).
• Коефициент на поглъщане на водата: W <0.2 kg / (m2 · h0.5) съгласно DIN52617

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Да се почистят компрометираните елементи. Основата трябва да е чиста и суха. Подготовка на основата

15mm
240х52: 4,9kg/m2
240x71: 3,9kg/m2
240х115: 3,0kg/m2

10mm
240х52: 3,3kg/m2
240x71: 2,6kg/m2
240х115: 2,0kg/m2

8mm
240х52: 2,6kg/m2
240x71: 2,1kg/m2
240х115: 1,6kg/m2

Разход



Техническа карта 082

Условия на обработка По време на нанасянето и изсушаването температурата на основата и околната среда 
трябва да бъде по-висока от + 5 ° С. Да не се прилага при пряка слънчева светлина, 
силна мъгла или висока относителна влажност.

Време за изсъхване Повърхността е суха след 24 часа при + 20 ° C и 65% влажност. Дълбоко изсъхване 
след 2-3 дни.

Подготовка на материала Поставете прибл. 2,5-3,0l вода в чист съд и  смесете със съдържанието  от 25 kg торба, 
докато се получи леко влажен разтвор.

        СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност 
(валидни към датата на 
публикуване) 

В случай на порести плочи или матови глазури, непременно трябва да се извършат 
проби. Разлика в нюансите може да възникне в зависимост от съдържанието на влага 
и абсорбционния капацитет на материала.

Техническа информация 082. Издание януари 2010г.
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

Продукт, предназначен само за професионалисти. Дразни очите и кожата. Възможно 
е да се развие чувствителност след многократен контакт с кожата.

Да се   съхранява на място, недостъпно за деца. Избягвайте контакт с очите и кожата. В 
случай на контакт с очите, веднага да се изплакнат с вода и да се потърси медицинска 
помощ. Използвайте подходящи ръкавици и очила / маски, когато използвате проду-
кта. В случай на поглъщане, незабавно потърсете медицинска помощ и покажете опа-
ковката или етикета. Всяка следа от материал може да се измие незабавно с обилно 
количество вода. Не вдишвайте прах.


