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Дневните температури от около 30°C се очакват всеки ден през следващите месеци. Внезапни 
кратки дъждове и градушки също са често срещани по това време на годината, което води до 
значително намаляване на температурата на повърхността на фасадата. Тези крайности не само 
затрудняват работата на място; те също могат да имат отрицателно въздействие върху фасадните 
продукти и по-специално тяхното полагане - има по-голям риск от повреди или визуални дефекти.

Следващите съвети имат за цел да ви помогнат да запазите хладнокръвие през следващите 
летни месеци, за да можете да полагате фасадните продукти Caparol най-ефективно.

   Общи съвети 

- При пряка слънчева светлина и/или в комбинация с силен вятър има опасност водата да се изпари твърде бързо
(втвърдяване) от материала, който трябва да се нанесе.

- Фасадните продукти не трябва да се съхраняват на слънце или в контейнери, които се нагряват много.

- Температури над 30°C могат да причинят проблеми с развитието на якостта и адхезията на продуктите и трудности
при ръчно нанасяне.

- Специални мерки като осигуряване на сянка за засегнатите повърхности могат да помогнат.

- Ако се съмнявате, отложете работата за часове от деня, когато температурите са по-ниски (сутрин).

- Работете „преди слънцето“, т.е. рано сутрин от южната и западната страна, следобед от северната и източната
страна на сградите.

- С минерални продукти, разбъркайте отново след период на престой от 2 до 5 минути, за да осигурите оптимални
свойства на приложение.

   Лепилни и армиращи смеси / шпакловки 

- По принцип за нанасяне трябва да се използва възможно най-студена прясна вода.

- Добавете максимално разрешеното количество вода според Техническата информация, ако температурите са
високи.

- Не излагайте материала и механичното оборудване на пряка слънчева светлина.

- Не се опитвайте да доливате вода в материал, който е започнал да се втвърдява.

- Поради по-краткото отворено време планирайте използването на материалите и необходимото време.
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   Фасадна изолация 

- При полагане на тъмни полистиролови изолационни плочи е препоръчително да се осигури сянка на повърхностите.

- Обърнете внимание на по-кратките времена за лепене и армиране (образуване на кора, незалепване).

- Не залепвайте и не армирайте изолационни плочи, които са се намокрили поради сутрешна роса или мъгла.

- Покрийте повърхностите с минерална вата и други чувствителни на влага изолационни материали по време на 
полагане и в случай на продължителни прекъсвания в работата, за да се предпазите от влага; съхранявайте на 
покрито, ако е възможно и осигурете добра вентилация.

   Фасадни финишни мазилки / грундове 

 - Пигментираните свързващи грундове влияят върху попиваемостта на основата и по този начин удължават 
отвореното време за работа на фасадната мазилка.

 - Най-важното е да планирате допълнителен персонал, ако е необходимо, за структуриране на мазилката, което е 
важно, за постигнето по-специално равномерен външен вид и да се избегнат дефекти от застъпване.

 - Използването на машини и техники за рационално нанасяне може да има положителен ефект за предотвратяване 
на по-кратко време за изсъхване на продукта.

   Фасадни бои / покрития 

 - Не нанасяйте фасадни продукти, ако основата е топла.

 - Покрития подходящи за Airless полагане могат да помогнат за предотвратяване на презастъпване или разлики в 
текстурата (ивици от валяк)

 - Почти всяка боя/покритие може да се разрежда с вода, както е посочено в информационния лист, и това ще улесни 
нанасянето.

 - Преминаването към тъмни фасадни бои и тенденцията им да се нагряват по-бързо, дори по време на нанасяне, 
трябва да се има предвид предварително. Предлагат се специално формулирани продукти на Caparol TSR, които по 
същество намаляват температурата при работа с тъмни фасадни повърхности.

Информацията в съответната техническа информация трябва да бъде отбелязана в допълнение към тези общи бележки. За 
допълнителна информация, моля, прочетете брошурата „Мазилка, изолация, запълване, покритие при високи и ниски температури“, 
издадена от Bundesverband Ausbau und Fassade (Федерална асоциация за монтаж и фасада).
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