
პროდუქტის აღწერა

ტექნიკური ინფორმაცია Nr. 043

Capatect-Bossengewebe 043
მინაბოჭკოვანი ბადის სპეციალური ფორმის ელემენტის რუსტების 
ღარების მოსაწყობად

გამოყენების სფეროები არმირების ბადე რუსტების ღარების მოსაწყობად Capatect-WDVS A და B თბოსაიზოლაციო 
სისტემებისთვის, შემდეგ პროდუქტებში ჩასაყოლებლად:
Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M
Capatect-ZF-Spachtel 699
Capatect-ArmaReno 700
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შპს „კაპაროლ ჯორჯია“
ფირმათა ჯგუფ DAW-ს საწარმო

თვისებები ■ მოცურების მიმართ მედეგი
■ დეფორმაციის მიმართ მედეგი
■ დამარბილებლების გარეშე
■ ტუტეების მიმართ მედეგი
■ ბადის უჯრების ზომა 4 x 4 მმ

ტექნიკური პარამეტრები ■ საწყისი სიმტკიცე გაჭიმვისას (გრძივი/განივი): 1750 N / 5 სმ
■ ფართობზე დამოკიდებული მასა: 165 გ/მ2 ± 5 %, DIN 53854-ის მიხედვით
■ გაჭიმვისას საწყისი სიმტკიცის დანაკარგი ტუტე გარემოში: < 50 % (28 დღე NaOH 5
%-იანი, ან. 24 საათი ტუტე ხსნარი pH 12,5/ 60° C)

დამატებითი პროდუქტები ■ Capatect-Bossenkelle 695

შეფუთვა

ღარის ფორმა (ზომები მოცემულია მმ-ში)
ფორმა A ფორმა B ფორმა C

პროდუქტის კოდი პროდუქტის კოდი პროდუქტის კოდი
2 მ სიგრძის პროფ.
ყუთში 10 ც. 043/01 043/02 043/03

შიდა კუთხე
ყუთში 10 ც. 043/11 043/12 043/13

გარე კუთხე
ყუთში 10 ც. 043/21 043/22 043/23
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ტექნიკური ინფორმაცია Nr. 043

შესაფერისი ზედაპირები Capatect ფასადის საიზოლაციო ფილები პოლისტიროლისგან ან მინერალური ბამბისგან, 
ქარხნულად ან ადგილზე ამოჭრილი რუსტის ღარებით.

დატანის მეთოდი არმირების შესაბამისი მასა დაიტანეთ ღარებსა და მათ მიმდებარედ, ორივე მხრიდან 10 
სმ-ს სიგანეზე. Capatect-Bossengewebe 043 ჩაამაგრეთ სველ მასაში სპეციალური ქაფჩის 
- CapatectBossenkelle 695-ის მეშვეობით, ერთი-მეორეზე 10 სმ - ის გადაფარვით. ღარებში 
დამატებით დაიტანეთ არმირების მასა და ქაფჩით ჩამოფხიკეთ, ისე, რომ ბადე იყოს სრულად 
დაფარული.
ღარებს შორის ადგილებზე ზედმეტი მასა გაასწორეთ ქაფჩით. შემდეგ კი ჩვეულებრივი 
მიმდინარეობით დაფარეთ: დაიტანეთ არმირების მასა, ზომაზე მოჭრილი Capatect-Gewebe 
650, 10 სმ - ის გადაფარვით მსუბუქი დაწოლით მოათავსეთ მასაში, რის შემდეგაც “სველი-
სველზე” მეთოდით, სრულად დაფარეთ ბადის ზედაპირი არმირების მასით.

გამოყენება

შენიშვნები
უტილიზაცია მასალის ნარჩენები უტილიზირებული უნდა იქნას EAK 101103 (მინაბოჭკოვანი მასალის 

ნარჩენი) ან EAK 170904 (შერეული სამშენებლო ნარჩენი) შესაბამისად.

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


