
Декоративни тухли Meldorfer

Декоративни тухли за облицоване за създаване 

на тухлен зид или естествен камък. За екстериор и 

интериор

Техническа карта 071

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Декоративни тухли за облицоване на Топлоизолационни системи и създаване на ви-
зия на тухлен зид или естестве камък. Използва се както в екстериора, така и в инте-
риора. 

Характеристики • Изработени от минерални суровини
• Устойчиви на неблагоприятни условия
• Лесни за монтиране и почистване
• Устойчиви на механични удари, UV лъчи
• Много добра дифузионна способност
• A2-s1, d0 съгласно DIN EN 13501-1 (незапалим) 
• Дебелина 4-6mm

Видове 3 стандартни формата (дебелина 4-6mm). Нестандартни формати и цветове могат да 
се поръчат при предварителна заявка.

Формат II (DF)

Продукт Вид Опаковка Разход

071 Плоски с размер 
240х52mm

3m2 (192бр. в 
кашон)

64 броя/m2

073 Ъглова планка 
(175 x 115 x 52 
mm)

3m2 (48бр. в 
кашон)

16 броя = 0,29m2

075 Ъглова планка 
с глава и цяла 
страна
(240 x 115 x 52 
mm)

3m2 (48бр. в 
кашон)

16 броя = 0,36m2
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Формат III (DF)

Продукт Вид Опаковка Разход

085 Плоски с размер 
240х52mm

3m2 (144бр. в 
кашон)

48 броя/m2

086 Ъглова планка 
(175 x 115 x 71 
mm)

3m2 (36бр. в 
кашон)

12 броя = 0,29m2

087 Ъглова планка 
с глава и цяла 
страна
(240 x 115 x 71 
mm)

3m2 (36бр. в 
кашон)

12 броя = 0,36m2

Формат Sandstein 

Продукт Вид Опаковка Разход

076 Плоски с размер 
(300 x 52 mm)
(300 x 71 mm)
(300 x 135 mm)

3m2 (в кашон):
45бр.
45бр.
19бр.

Индивидуално, 
според 
разпределението077 Ъглова планка 

(240 x 115 x 71 
mm)
(240 x 115 x 71 
mm)

3m2 (в кашон):
12бр.
12бр.
9бр.

Формат Exklusiv

Продукт Вид Опаковка Разход

078 OSLO, STOCK-
HOLM, KOPENHA-
GEN (40x400mm)

AMMAN 
(135х300mm)

3m2 (141бр. в 
кашон)

3m2 (66бр. в 
кашон)

47 броя/m2

22 броя/m2

079 Ъглова планка 
OSLO, STOCK-
HOLM, KOPEN-
HAGEN (40x105x-
240mm)

AMMAN 
(135х145x220mm)

3m2 (60бр. в 
кашон)

3m2 (21бр. в 
кашон)

20 броя/m2

7 броя/m2

Технически данни • Топлопроводимост:    0,70W/(m·K), съгласно DIN 4108
• Дифузия на водните пари:      sd : ca. 0,45 m nach DIN EN ISO 7783 
• Пожароустойчивост:   A2-s1, d0 съгласно DIN EN 13501-1 
• Капилярна абсорбция на вода:  прибл. 0,27 kg / (m2·h0,5) съгласно DIN 52617
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Допълващи продукти

* Oпаковани са различни нюанси и могат да се смесват, за да създадат естествена игра на цветове.
** За да се постигне естествена игра на цветовете, подредени поотделно и ги смесете.

Подходящи основи Повърхности армирани с Capatect ZF-Spachtel 690 и Capatect KD Pulverspachtel 693. 
Също така основи с мазилки от група PII и PIII, бетон, носещи минерални мазилки и 
бои, стари основи с мазилки и бои, гипскартон или повърхности с хоросани PIV + V във 
вътрешността.

Смес за лепене Meldorfer Ansatzmortel 080
Смес за фуги Meldorfer Fugenmortel 081
Назъбена маламашка Meldorfer 048

Подготовка на основата Основата трябва да е равна, чиста, суха и твърда. Новите мазилки се оставят да съх-
нат мин. 2-4 седмици. 

Цветове Цвят Нюанс Съгласно формат
Altweiss - II, III

Antik* светъл, тъмен II, III

Brandenburg - II, III

Dithmarschen - II, III

Friesland - II, III

Hamburg - II, III

Juist* бежов, бежово-сив, бежово-жълт II, III

Mecklenburg* светло червен, средно и тъмно 
шервен, прегоряло

II, III

Oldenburg* светло, средно и тъмно червено II, III

Rotbund* светло, средно, тъмно II, III

Sylt* жълто, оранжево, жълто-
оранжево

II, III

Westerwald* сив - червеникаво, зеленикаво само III

Grau** - Sandstein

Gelb** - Sandstein

Rot** - Sandstein

Format Exklusiv

OSLO светло, тъмно 40x400 mm

STOCKHOLM 40x400 mm

KOPENHAGEN 40x400 mm

AMMAN 135x300mm

        ПРИЛОЖЕНИЕ

Условия за работа По време на нанасяне и съхнене, температурата на материала, основата и средата не 
трябва да пада под + 50C. Да не се работи под действието на пряка слънчева светли-
на, силен вятър или висока влажност.

Инструменти Почиства се с вода, веднага след ползване. 

Междинен слой Върху основите със свързващо вещество на базата на цимент (върху минералните 
армиращи смеси) се нанася Capatect Putzgrund, за предотвратяването появата на 
ефлоресценции.
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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 071. Издание септември 2017г.
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

        СЪВЕТИ

Отпадъци Малките остатъци се изхвърлят като стандартен домашен отпадък. По-големите се 
третират като строителен отпадък.

Нанасяне и фугиране Някои нюанси от гамата Meldorf са съставени от различни нюанси. Смесвайки нюан-
сите постигате индивидуалност на повърхността. Затова нанасяйте елемнтите както 
са опаковани по кашони, за да са разпределени правилно.
Необходимо е да оформите линии, с помощта на шнур, които да служат като отправна 
точка за залепването.

Формат II (тънък формат на DF): приблизително 32 см = 5 слоя 
Формат III (нормален формат NF): приблизително 33 см = 4 слоя
Sandstein: индивидуално 
Взема се предвид ширината на фугата: около 12mm. 

OSLO, KOPENHAGEN, STOCKHOLM 300 mm = 6 слоя
Ширина на фугата от около 10 mm. 
Изключителен тип AMMAN 440 mm = 3 слоя. 
Широчина на фугата от около 12 mm 

Най-добре е да започнете лепенето отгоре надолу, като започнете от ъгълите. 
Лепилната смес Meldorfer 080 трябва винаги да се нанася на ленти и да се разнася с 
назъбена маламашка Meldorfer (4 x 6 mm).

При вида Sandstein може да се постигне хармоничен дизайн, както със стандартна 
подредба на цветове и форми, така и с произволна комбинация. За предпочитане е да 
смесвате нюансите.

Отделните облицовъчни тухли трябва да бъдат притиснати силно в лепилната смес, 
така че да не се създават кухи слоеве. Важно е да се осигури точно разделение. 
Прехода между лепилния слой и тухличката трябва да се оформи много добре, за да 
се предотврати проникване на вода.  Оставете излишния материал леко да изсъхне и 
почистете повърхността с четка. По този начин ще  премахнете излишния и нестаби-
лен материал. 

Ако е необходимо тухлите могат да се  фугират допълнително с циментово-сива фуги-
раща смес Meldorfer 081.


