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Capatect Ansatzmörtel 080 
Хоросан за лепене и фугиране на плоскости 
декоративни неизмазани тухли Meldorfer и на 
елементите DecoLin, за вътрешно и външно 
приложение 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

  

Сфера на приложение Готов хоросан за лепене и фугиране на  плоскости декоративни тухли Meldorfer и на 
елементите DecoLine 

  

 - термо системи Capatect B 
- декоративни облицовки на закрито и  открито 

  

Oпаковка Кофа 25 кг 

  

Цвят zementgrau (циментово сив) 
sandweiss(песъчливо-бяло) 
dunkelgrau, mittelgrau, hellgrau 
(за елементи Deco-Line) 
специални цветове по заявка 

  

Съхранение На прохладни места, предпазен от замръзване. 

  

Свойства  високо сцепление 

 готов за нанасяне 

 пропусклив за дифузия на водни  пари от основата  

 оцветен 

 устойчив на неблагоприятни условия, хидрофобен, съгласно DIN 18  550 без 

цимент, свързващо вещество  от синтетична смола 

 минерални пълнители 

 трудно запалим 
  

Технически данни Коефициент на абсорбция на вода: W < 0,12 kg(m2h0,5), според DIN 52 617  
  

Консистенция Пастоообразна 
  

ОБРАБОТКА 

  

Разход 2,5 – 3,0 kg /m2 

  

Начин на нанасяне MK-Uniputz се нанася с маламашка или   с машина за нанасяне на мазилки, след което се 
разресва с назъбена маламашка 8 x 8 mm, така че да остане слой с дебе- лина мин. 2 мм. 
Изправя се с подравня - ваща дъска или с фасадна шпакла 
докато материалът е мокър. Крайният  
слой може да се изправи, моделира или 
изравнява след изчакваме на подходя- 
що време на съхнене. За постигане на 
еднородна повърхност, с непрекъсната 
структура, цялата повърхност на материала трябва да се структурира от едно лице. За да се 
предотврати появата на следи от свързани участъци, трябва да се нанася от достатъчен 
брой работници, според големината на обекта, така че материалът да се нанася върху 
цялата повърхност „мокро върху мокро”. Винаги трябва да се обработват цели повърхности, 
без прекъсване. Ако по - 
върхността е изправена или загладена, трябва да се въведе стъклофибърна мрежа Capatect 
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при дебелина на слоя 
от 3 мм. 

  
Условия за обработка По време на нанасяне и съхнене, температурата на основата и средата не трябва да пада 

под + 5 ̊C. Да не се работи под действието на преки слънчеви лъчи, силен вятър или висока 
влажност. 

  

Време за изсъхване При 20 ̊C и 65% относителна влажност, Ansatzmoertel изсъхва на повърхността 
след 24 часа. Изсъхва напълно след 2-3 дни. При по-ниски температури и по-висока 
влажност на въздуха, времето за съхнене се удължава.  
 
Почистване на инструментите: 
Измиват се с вода след употреба 

  

Почистване на работните 
инструменти 

Измиват се с вода веднага след употреба. 

  

Препоръчани основи Повърхности армирани с: 
- Capatect ZF-Spachtel 690 
- Capatect KD Pulverspachtel 693 
 
и основи съставени от: 
- Хоросани от група P II, PIII 
съгласно DIN 18 550 
- Бетон 
- Стари носещи минерални мазилки  
- Гипскартонени плоскости или мазилки от  
 група PIV или PV на закрито 

  

Подготовка на основата Основата трябва да е равна, чиста, суха, твърда и без разделителни частици. Новите 
мазилки се оставят да съхнат мин. 2-4 
седмици. 
При термоизолационните системи армиращият слой трябва да е сух. 

  

Междинен слой Върху основите със свързващо вещество на базата на цимент (върху минералните 
армиращи смеси) се нанася Capatect Putzgrund 610, за предотвратяването появата на 
ефлоресценции. 

  

УКАЗАНИЯ 

  

 Поради използването на естествени компоненти са възможни леки измененияна цвета. В 
резултат на това препоръчваме смесване на материалите произхождащи от различни 
партидни серии. 

  

Обезвреждане След изсъхване, остатъците от материала се превръщат в битови отпадъци. Да не се излива 
в канализацията, течащите води или почвата 

  
Технически консултации В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и  

техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от 
представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническия ни 
персонал Капарол или с наши търговски  представители. Ще се радваме да Ви предложим 
подробни съвети, за всеки отделен обект. 
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Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от страна 

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 
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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.de. 

ДАУ Бента България ЕООД      

 София,   ж.к  Младост 2 , бул. Андрей Ляпчев   бл.261А       

  тел.  0887 803 298, 02 832 31 65 

 E-mail       office.sofia@caparol.bg 

 

http://www.caparol.de/

