
Capatect Capapor 
Profilkleber 121/109

Шпакловка за ремонт на Capapor профили

Техническа карта  121/109

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Минерално лепило за залепване на декоративни фасадни профили.
Подходящ за използване върху твърди, минерални основи и фасадни системи 
Capatect, базирани на EPS и изолация от минерална вата с минерална армировка с 
устойчивост на налягане най-малко 2,5 N / mm2.

Характеристики • Лесно нанасяне
• Силно залепване
• Висока устойчивост
• Висока якост на адхезия
• Водоотблъскващ
• Оптимално отворено време

Опаковка 25kg

Цвят Натурално бял

Съхранение Да се съхранява на сухо и защитени от влага място.
Срок на годност в оригинална затворена опаковка най-малко 12 месеца.

Технически данни • Дифузия µ (H2O) < 35
• Плътност ca. 1,8 g/cm³
• Якост на опън ≥ 0,3 N/mm2 nach DIN EN 1015-12
• Свързващо вещество: Минерални вещества съгласно DIN EN 197-1 и специален 
прах от синтетична смола
• Капилярна абсорбция на вода ≤ 0,2 kg/(m2✱min0,5) съгласно DIN EN 1015-18; Клас 
W2 (нисък) съгласно DIN EN 998-1

Подготовка на основата Всички основи трябва да са стабилни, равни, чисти и без остатъци, които намаляват 
сцеплението.
Когато фиксирате върху композитни системи за топлоизолация, нанесете профилното 
лепило Capatect Capapor 121/109 върху подходящия и сух армиращ слой. Проверете 
бетона и необработената мазилка за носеща способност, отстранете компрометира-
ните елементи и грундирайте абсорбиращите повърхности.

        ПРИЛОЖЕНИЕ



Техническа карта  121/109

Разход около 3,0 - 4,0 kg/m2
Точен разход може да се даде след тест. 

Условия за обработка Температурите по време на обработката не трябва да падат под + 5 ° C . Не работете 
върху зони, загряти от слънцето, при дъжд или при силен вятър.

Време за изсъхване Приблизително след 24 часа (при 20 ° С и 65% относителна влажност) залепени с ле-
пило за профил на Capatect Capapor 121/109 са фиксирани стабилно. Времето се удъл-
жава  при по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха.

Техническа консултация В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, 
както и техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, раз-
лични от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с 
техническия ни персонал Капарол или с наши търговски представители. Ще се рад-
ваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.

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 121/109. Издание май 2018 г.
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

Нанасяне Нанесете профилното лепило Capatect Capapor 121/109 върху цялата повърхност с на-
зъбена мистрия ( 8-10 mm) върху основата и върху задната повърхност на фасадния 
профил. Нанасяйте само толкова лепило, колкото може да бъде покрито преди стягане 
на материала. Натиснете леко. 

Фугите също трябва да се обработят с лепилото, като изгладите с влажна четка.  
Подсилените с профилно лепило арматурни слоеве трябва да се почистват с вода вед-
нага след нанасянето, тъй като в противен случай минералните довършителни мазил-
ки могат да причинят проблеми с адхезията.

        СЪВЕТИ

Съвети за безопасност Прилага се информацията в текущия информационен лист за безопасност.

Депониране Изхвърлятс е само празни торби. Остатъците от втвърдените материали трябва да се 
изхвърлят в съответствие с EAK 170904 (смесени строителни и разрушаващи отпадъ-
ци).

Подготовката на материала Смесете с електрическа бъркалка до получаване на хомогенна смес. Разбъркайте от-
ново след 5 минути. Не смесвайте повече материал, отколкото може да бъде обрабо-
тен в рамките на един час. Приблизително 4,5 - 5,0l вода на 25 kg материал (чувал).


