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Capatect Metallocryl-Reibputz 
15 

 
Структурирана мазилка на базата на синтетични 
смоли с алуминиеви пигменти, за фасади, с 
метален ефект. 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

  
Сфера на приложение Покривна мазилка с метален ефект, за полагане върху външни повърхности, с изключение на 

органични основи или върху термоизолационни системи Капатект с органична шпакловка.   
  

Свойства  Поради пигментацията с алуминиеви пигменти, материалът има метален ефект 

 Чрез отразяване на светлината, повърхността на мазилката Metallocryl-Reibputz 
се загрява по-малко 

  
Свързващо вещество Дисперсия на базата на синтетична смола. 

  
Опаковка 25 кг 

  
Цвят 6 модела 

Цвят: сребрист, ниобий, кобалт, мед, стомана, месинг 
  

Съхранение На прохладни места, предпазена от замръзване. Запечатаният продукт може да се 
съхранява 12 месеца. 

  
Технически данни  Големина на гранулите:1,5 мм 

 Дифузия на водни пари: μ = 225 
  

ОБРАБОТКА 

  
Препоръчани основи Capatect ZF-Spachtel 690, Capatect Carbon Spachtel и органични основи. Те трябва да са 

твърди, , чисти, сухи и носещи, без замърсявания и разделителни вещества. 
  

Подготовка на основата Capatect Metallocryl Reibputz 20 се нанася с неръждаема маламашка и се изтегля до 
големината на гранулите, след което, докато материалът може още да се обработва, се 
структурира с пластмасова маламашка.  
За получаване на еднородна повърхност, с непрекъсната структура, материалът трябва да 
се структурира от едно лице върху цялата повърхност. За да се избегне появата на видими 
следи от добавени участъци, трябва да се предвиди достатъчен брой работници за 
големината на обекта, така че материалът да се нанесе върху цялата повърхност „мокро 
върху мокро”. Винаги трябва да се обработват целите повърхности, без прекъсване. При 
използване на естествени агрегати може да се появят малки изменения в цвета. Поради 
това, върху съседни повърхности трябва да се нанася материал от една производствена 
партида, а материалите от различни партиди трябва да се смесят помежду им.   
 
Разреждане: 
Ако е необходимо се разрежда с макс. 3% чиста вода, за достигане на подходяща за 
нанасяне консистенция на материала. 

  
Начин на нанасяне Специални указания:  

Продуктът трябва да се нанася внимателно, тъй като местата без гранулация силно се 
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различават от структурираните места. При ръчно нанасяне, респективно при структуриране 
на мазилката се появява различен блясък (променящ се) на повърхността на мазилката, 
поради  съдържащите се в продукта алуминиеви пигменти.  
Това е характерно само за тази мазилка.  
По време на съхнене, с оглед предотвратяване намокрянето на повърхността , ако е 
необходимо повърхността се покрива с платна. Също така, при силен вятър или директно 
изложение на слънчеви лъчи препоръчваме повърхността да се покрие. 

  
Разход Около 3 kg/m2 (ориентировъчна, незадължителна стойност, точният разход се определя с 

проби). 
  

Условия за обработка Да не се нанася при температура под +5 °C (на средата, материала, основата), или под 
действието на директни слънчеви лъчи, при силен вятър, дъжд, без да се вземат 
превантивни мерки, при висока влажност на въздуха, мъгла! Тези условия трябва да 
продължат поне 2 дни след нанасяне. Обърнете внимание на нощното замръзване. 

  
Време за съхнене При + 20°C и 65% относителна влажност на въздуха,в зависимост от структурата, 

материалът изсъхва след около 24 часа. При по-ниски температури времето за съхнене се 
удължава. 

  
Почистване на 
инструментите 

Почистват се веднага след ползване, с много вода. 

  

СЪВЕТИ 

  
Мерки за безопасност 

 (валидни към датата на 
публикация) 

Да се съхранява на недостъпни за деца места. При контакт с очите да се измият веднага с 
много вода. Други указания: Вижте техническия лист за безопасност на продукта. 
 
Продукт, за който се препоръчва да бъде нанасян само от специалисти 

  
Обезвреждане Продуктът се обезврежда в пунктове за събиране на проблемни материали или в пунктове за 

изгаряне на специални отпадъци. Да не се обезврежда на едно място с битовите отпадъци. 
Да не се излива във водите, канализацията или почвата. 

  
Код отпадъци 57303 (по ONORM S 2100) 

EWC/EAK: 08 01 03 Втвърдените остатъци от продукта се обезвреждат като строителни 
отпадъци, резултат от строителни работи или заедно с битовите отпадъци. 

  
Състав Дисперсия на базата на акрилни смоли. Дисперсия на базата на поливинил-ацетатна смола, 

титаниев диоксид, калциев карбонат, вода, филмообразуващи и филмосъхраняващи  
материали, добавки. 

  
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 

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      

http://www.caparol.de/
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 София,   ж.к  Младост 2 , бул. Андрей Ляпчев   бл.261А       

  тел.  0887 803 298, 02 832 31 65 

 E-mail       office.sofia@caparol.bg 

 


