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Produsele Capatect disponibile pentru
construcții in sezonul rece 2012/2013

Pentru finisarea fațadelor pe timpul sezonului rece, Caparol pune la dispoziția constructorilor,
distribuitorilor și clienților finali, un pachet de produse cu rețete speciale „de iarnă”.
Gama produselor in calitatea "de iarna":
1- AmphiSilan-Fassadenputz Winter R si K (tencuieli decorative de fatada)
Ca şi anul trecut, tencuielile de iarna includ AmphiSilan K20 şi K30
2- Putzgrund 610 Winter (grund pentru tencuieli)
3- Capatect-ZF-Spachtel 699 Winter (Noutatea acestui an, masa de spaclu si umplere
fara ciment)
Va reamintim câteva dintre indicațiile privire lucrul în sezonul rece:
1.
Temperatura minima de lucru, adică temperatura minimă pentru aplicare si uscare pentru
mediu, material si strat suport este de +5º C .
2.
Vă recomandăm să nu aplicați produse pentru finisarea fațadelor la temperaturi mai
scăzute de +5º C, sub acțiunea directă a ploii, în condiții de umiditate crescută, ceată sau vânt
puternic. Atenție la pericolul de îngheț peste noapte !
3.
Produsele pe bază de dispersii se usucă fizic prin evaporarea umidității și formarea unui
film de dispersie. Timpii de uscare a produselor noastre, destinate finisajelor pe fațade, sunt
calculați la + 20ºC si 65% umiditate relativă. La temperaturi mai scăzute acești timpi se
prelungesc semnificativ !
4.
În timpul aplicării si uscării produselor pentru exterior, este necesară protejarea fațadelor
cu prelate pentru schele. In acest mod, produsele sunt asigurate împotriva umidității și
solicitărilor mecanice.
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Particularitățile produselor speciale cu “rețeta de iarnă” și condiții specifice de aplicare:


















Temperatura ideală pentru aplicare se situează în intervalul +2º- +8º C;
Temperatura mediului ambiant a si a stratului suport ≥ +1º C;
Umiditatea relativă <95%;
Nu se aplica niciodată la temperatura mediului ambiant < +1º C si
umiditatea relativă > 95%, deoarece se va împiedica formarea stratului de film;
Produsele devin rezistente la intemperii după cca. 6 ore in funcție de condițiile meteo;
Prezintă un miros slab de amoniac, dat de constituenții care accelerează formarea
stratului de film; deoarece mirosul poate fi neplăcut, se va asigura o ventilaţie buna;
Ambalajul se va tine închis in timpul pauzelor de lucru, pentru a împiedica evaporarea
compușilor volatili si crearea unui strat întărit la suprafața produsului;
Accelerarea formarii stratului de film produce o masa de produs oarecum mai vâscoasă,
ceea ce conduce la scurtarea timpului de structurare fata de produsul normal;
Diluția maxim admisa este de 125 ml apă la o găleată de produs;
A nu se aplica la temperaturi ≥ +15º C si peste aceasta;
A nu se aplica sub acțiunea directa a razelor UV;
Este important ca ambalajele sa fie depozitate la rece, dar ferite de îngheţ.
Material încălzit sau cald poate scurta timpul de lucru.
Stratul de armare mineral va fi grunduit întotdeauna Putzgrund 610 Winter, pentru a
împiedica stratul alcalin sa producă rapid un film in tencuiala de finisaj final;
A nu se amesteca cu produsele cu rețetă normală !
Termen de depozitare: 6 luni.

Nuanțarea în sistem Color-Express


Tencuielile de fațadă cu rețeta „de iarnă” Amphisilan-Fassadenputz Winter si Putzgrund
610 Winter pot fi colorate cu ajutorul sistemelor de culoare Color-Express.



Produsul Capatect ZF-Spachtel 699 nu poate fi nuanţat folosind sistemul Color Express.

Prețurile acestor produse sunt disponibile la cerere.
Sperând ca această informație să vă fie de un real folos, va dorim succes în activitatea pe care
o desfășurați în sezonul rece, utilizând produselor noastre speciale "Winter" !

Departamentul Suport Si Dezvoltare
Tel.: 0265 / 320 354, Fax : 0265 / 320 522
Tel. Verde : 0800 800 600
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