
პროდუქტის აღწერა

ტექნიკური ინფორმაცია CP710R NOE

Capalith Fassaden-Feinspachtel  
მზა საგოზავი  მასა  სინთეტური მასალების საფუძველზე.

გამოყენების სფეროები მარტივად წელვადი საგოზავი მასა ზუსტი სამუშაოებისათვის - მცირე დეფექტების მქონე, ან 
არათანაბრად შებათქაშებული ზედაპირების და ბეტონის გასასწორებლად.

თვისებები ■ ატმოსფერული მოვლენებისადმი მედეგი, ეკოლოგიურად უსაფრთხო
■ წელვადობა - ნულზე
■ მოხმარებისათვის მარტივი
■ კარგი ადჰეზიის უნარით

მასალის შემკვრელი სინთეტური მასალის დისპერსია DIN 55 945-ის მიხედვით.

შეფუთვა      ტომარა 20 კგ.                      

შენახვის პირობები      შეინახეთ გრილ ადგილას, მოარიდეთ ყინვას.
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შპს „კაპაროლ ჯორჯია“
ფირმათა ჯგუფ DAW-ს საწარმო

გამოყენება
შესაფერისი ზედაპირები ზედაპირი უნდა იყოს მყარი, მშრალი, სუფთა, განმაცალკევებელი ნივთიერებების გარეშე.

ზედაპირის მომზადება

შეზავება

PIc, PII და PIII ჯგუფის ცემენტის ხსნარის ბათქაშები ან სილიკატური ბათქაში
ახლად დატანილი ბათქაში შეიძლება დამუშავდეს სრული გაშრობის - მინიმუმ 2 
კვირის შემდეგ, დაახლოებით 20° C და 65%-იანი ჰაერის ტენიანობის პირობებში.
არახელსაყრელი ამინდის (ქარი, წვიმა) დროს ბათქაშის შრობის დრო იზრდება.

ძველი ბათქაში: შერემონტებული ადგილები კარგად უნდა გაშრეს და გამაგრდეს. ფოროვანი 
და მაღალი შეწოვის მქონე,  მცირედ ცარცვადი ბათქაშები უნდა დაიგრუნტოს OptiGrund 
E.L.F.-ით. კრიტიკული ზედაპირები დაიგრუნტოს Dupa-grund-ით.

ბეტონი:
ბეტონის დაბინძურებული ზედაპირები აუცილებელია გაიწმინდოს მექანიკურად, ან 
მოირეცხოს მაღალი წნევის წყლის ჭავლით, სათანადო წესების დაცვით. სუსტად შემწოვ, 
გლუვ ზედაპირებზე დაიტანეთ  CapaGrund Universal-ის საგრუნტავი ფენა. უხეშფოროვან, 
შემწოვ,  ქვიშანაყარ ზედაპირებზე რეკომენდირებულია OptiGrund E.L.F.-ი. ცარცვად 
ზედაპირებზე აუცილებელია Dupa-grund-ით დაგრუნტვა.

ცემენტ-ბოჭკოვანი ფილები ზედაპირული დანაფარების გარეშე:
მკვრივი ფილების ზედაპირი დაგრუნტეთ Haftgrund.-თ. გაცვეთილი, ძლიერშემწოვი 
ფილებისთვის გამოიყენეთ Dupa-grund. ჩაუმონტაჟებელი ფილები დაამუშავეთ ყველა 
მხრიდან კიდეების ჩათვლით.

დისპერსიული საღებავების მზიდი ზედაპირები:
ცარცვადი ზედაპირი უნდა გაიწმინდოს მაღალი წნევის წყლის ჭავლით სათანადო წესების 
დაცვით. პრიალა ზედაპირები გაიხეხოს და შემდგომ დაიგრუნტოს Putzgrund 610.
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ხარჯი      დატანის მეთოდიდან  და სისქიდან გამომდინარე - დაახლოებით  1400 – 1500გ/მ2 ან მეტი.

გამოყენების პირობები მინიმალური ტემპერატურა გამოყენებისა და შრობის პროცესში:
ზედაპირისა და ჰაერის ტემპერატურა +5О С 

შენიშვნა Caparol Fassaden-Feinspachtel Р-ზე არ დაიტანოთ საგრუნტავი მასალა, რომელიც 
შეიცავს  გამხსნელებს.

უსაფრთხოების ნორმები მოარიდეთ ბავშვებს.
თვალში მოხვედრისას სასწრაფოდ მოიბანეთ წყლით.
არ დაუშვათ პროდუქტის მოხვედრა კანალიზაციაში/გამდინარე წყლებში და ნიადაგში.

უტილიზაცია მეორადი გადამუშავებისათვის ჩააბარეთ მხოლოდ ცარიელი შეფუთვა. ნარჩენი თხევადი 
მასა შესაძლებლია უტილიზირებულ იქნას როგორც საღებავის დანაკარგი, გამხმარი ნარჩენი 
კი - როგორც  სამშენებლო ან საყოფაცხოვრებო ნაგავი.

შემადგენლობა ხელოვნური ფისის დისპერსია, პიგმენტები, მინერალური შემავსებლები, წყალი, 
ადიტივები,კონსერვატები.

ტექნიკური კონსულტაცია მოცემული ტექნიკური ინფორმაციის ფარგლებში  შეუძლებელია მოცემული იქნას რჩევა 
პრაქტიკაში არსებული  ყველა  ზედაპირის და მათი დამუშავების შესახებ.
იმ შემთხვევაში, თუკი დასამუშავებელი ზედაპირი არ არის შესული ამ ინფორმაციაში,  
კონსულტაციისათვის მიმართეთ Caparol-ის ოფისს, ან ადგილს, სადაც მოხდა პროდუქტის 
შეძენა. კომპანია Caparol-ი სიამოვნებით გაგიწევთ კონსულტაციას კონკრეტულ 
შემთხვევასთან დაკავშირებით.

შპს კაპაროლ ჯორჯია
ალ. ქართველიშვილის ქ. N8, 0198 თბილისი საქართველო, office@caparol.ge

შენიშვნები

სილიკატური საღებავების, ან სინთეტიკური ფისის შემცველი ბათქაშების  არამზიდი 
ზედაპირები:
მოცილდეს მთლიანად, შესაბამისი მეთოდის გამოყენებით,მაგალითად მექანიკურად და 
შემდგომი მორეცხვით ცხელი წყლის მაღალი ჭავლის საშუალებით, სათანადო წესების 
დაცვით. სუსტად შემწოვი, გლუვი ზედაპირები დაიგრუნტოს CapaGrund Universal-ით.

ცარცვადი, ქვიშანაყარი შემწოვი ზედაპირები დაგრუნტეთ Dupa-grund-ით.

დატანის მეთოდი დაიტანება შპატელით, ან ქაფჩით. შემაერთებელი ხაზები უნდა გასწორდეს ქაფჩით  მსუბუქი 
ზეწოლით. მშრალ მდგომარებაში Caparol Fassaden-Feinspachtel კარგად იწმინდება.

დანაფარის სისქე 
დანაფარის ოპტიმალური სისქეა 1-4 მმ.
ერთ მოსმაზე შესაძლებელია 5მმ.-მდე სისქის ფენის დატანა. 
Caparol Fassaden-Feinspachtel P იწელება  0-ზე.

დაფარვის სტრუქტურა შემდგომი დამუშავება:
+20°C ტემპერატურისა და 65%-იანი ჰაერის ტენიანობის პირობებში Caparol Fassaden-Fein-
spachtel  შემდგომი სამუშაოებისათვის მზადაა 24 საათში. უფრო დაბალი ტემპერატურის 
შემთხვევაში შრობის დრო იზრდება. შემდგომი დამუშავების წინ შეფითხული უბნები 
აუცილებელად უნდა დაიგრუნტოს CapaGrund Universal-ის, ან AmphiSilan-Grundierfarbe-ით, 
გამოსაყენებელი მასალების გათვალისწინებით.
სრულად შეფითხული ზედაპირები შესაძლებელია აღარ დაიგრუნტოს.
სინთეტიკური მასალის ბაზაზე ბათქაშები საჭიროა დაიგრუნტოს Putzgrund 610-ით.




