
Fassaden-Feinspachtel

Фина шпакловъчна маса, готова за нанасяне. 

За екстериор

Техническа карта 710

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение За фино тънкослойно покритие; дебелина на слоя до 1 mm за поправяне на малки 
дефекти и неравности в мазилката и бетона, за изглаждане на цялата повърхност и за 
изравняване на неравните покрития, както и за залепване на бетон.

Максимална дебелина на слоя: 1 mm.

Характеристики • Устойчива на атмосферни влияния
• Разширява се до „нула“
• Лесен за обработка
• Отлични адхезивни свойства

Опаковка 4 kg; 25 kg

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

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка на основата Мазилки от разтвори PII и PIII:
Мазилките ще са напълно сухи до 2 седмици, при температура от прибл. 20 ° С и от-
носителна влажност 65%. В случай на неблагоприятни метеорологични условия като 
дъждове или вятър ще се поддържат по-дълги периоди

Стари мазилки: Поправките трябва да бъдат добре втвърдени и сухи. На силно порес-
та, абсорбираща, леко пясъчна мазилка, нанесете грунд на OptiGrund E.L.

Бетон: Бетонните повърхности с натрупвания от замърсявания или буци се почист-
ват механично или се поставят под налягане с водна струя. На леко абсорбираща или 
гладка повърхност нанесете грунд на Universal CapaGrund. Силно абсорбиращите по-
върхности са грундирани с OptiGrund E.L.F.

Фибро-циментови плочи без покритие: На плътните повърхност нанесете грунд на 
Dupa-Haftgrund. Плочите, изложени на атмосферни влияния положете Dupa-грунд. 
Обработват се както ръбовете, така и задната страна на плочите.

Препоръчани основи Основите трябва да са чисти, сухи и без разделителни вещества. Да се спазва ВОБ, 
глава В, DIN 18 363, алинея 3.



Техническа карта 710

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 № 710. Издание май 2012г.
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

Разход В зависимост от метода на нанасяне и дебелината на слоя прибл. 500-800 g /m2 или 
дори повече.

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 на недостъпни за деца места. При контакт с очите да се измият вед-
нага с много вода. Да не се излива във водите, канализацията или почвата. Други 
указания: вижте техническия лист за безопасност на продукта.

Отпадък Рециклират се само празни чували без остатъци. Втвърдените остатъци от материала 
се обезвреждат като смесени строителни отпадъци.

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

Бележка Върху Caparol Fassaden-Feinspachtel да не се нанасят грундове съдържащи разтвори-
тели.

Носещи повърхности: Кристалните бои трябва да се почистват с водна струя под на-
лягане. Нанесете грунд с Caparol Putzgrund.

Непорести повърхности, покрити с лакове, дисперсионни бои или синтетични смо-
ли:  Отстранете остатъците от старите покрития, с гореща вода или под силна струя. 
Нанесете универсален CapaGrund. Фини, пясъчни и абсорбиращи повърхности се 
грундират с Dupa-Grund.

Нанасяне Нанася се с шпакла или с права маламашка.

Следите останали след шпакловката се шпакловат след изчакване на определено 
време. След изсъхване, Caparol Fassaden-Fein-spachtel се шлайфа лесно.

Дебелина на нанасяне: Оптималната дебелина на нанасяне на шпакловката е 0,5-1 
mm. При всяко нанасяне могат да се добавят слоеве с дебелина до 1 mm. Caparol 
Fassaden-Feinspachtel може да се изтегля „до нула”.

Следваща обработка: При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха, след око-
ло 24 часа може да се нанася следващ слой. При по-ниски температури и по-висока 
влажност на въздуха, времето за съхнене се удължава.

Шпаклованите места (поправките) се грундират преди нанасяне на следващия слой, в 
зависимост от материала, който ще се нанася, с CapaGrund Universal или AmphiSilan-
Grundierfarbe. Върху изцяло шпаклованите повърхности (върху цялата повърхност) 
,могат да се нанасят следващи слоеве без да е необходимо предварително грундира-
не. При мазилките на базата на синтетични смоли се нанася един слой грунд Caparol 
Putzgrund.


