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Date tehnice

Capatect Sanierputz Rapid este un sistem revoluţionar cu
aplicare într-un singur strat, pentru asanarea de zidărie umedă,
deteriorată de săruri.

Capatect Sanierputz Rapid închide eficient în structura poroasă
sărurile din zid şi împiedică prin hidrofobia sa puternică noi
eflorescenţe saline pe suprafaţa tencuielii.
Pentru asanarea zidăriei atacate de umiditate şi
săruri este necesar un grad ridicat de cunoştinţe
tehnice şi, din acest motiv, a fost rezervată până
acum doar specialiştilor în tencuieli de asanare.

Informaţii tehnice amănunţite şi indicaţii de utilizare găsiţi în fişele tehnice ale produsului respectiv.

Capatect Sanierungsputz Rapid
Tencuială de asanare cu prelucrare
rapidă şi uşoară

Descrierea produsului
Tencuială de grund gata preparată,
hidrofobă, minerală conform ÖNORM
B 3345 şi normativei WTA 22 91.

Domeniu de utilizare
Pentru zidărie umedă, cu conţinut
salin, pentru realizarea de suprafeţe
uscate ale pereţilor, pentru interior şi
exterior.

Acum, Capatect a realizat un
sistem de tencuieli de asanare,
care reuneşte într-un singur produs
numeroase elemente ale tehnicii de
prelucrare profesionistă şi reduce
numărul de paşi de lucru necesari.

Pentru noul Capatect Sanierputz
Rapid în afara unei amorsări
obligatorii este necesară doar încă
o etapă, şi din acest motiv, poate fi
aplicat rapid şi simplu

După ce tencuiala deteriorată a fost
îndepărtată şi zidăria curăţată, se aplică
(analog celorlalte tencuieli) în formă
de reţea Capatect Vorspritz, iar după
uscarea acestuia Capatect Sanierputz
Rapid. Şi cu aceasta s-a încheiat
procesul.

Aplicare rapidă
fără timpi de aşteptare
Se îndepărtează tencuiala deteriorată
(până la ca. 80 cm deasupra zonei de
eflorescenţă) şi se curăţă zidăria.

Datorită puternicei sale hidrofobii,
Capatect Sanierputz Rapid nu necesită
nici un alt strat de tencuială şi poate
fi expus direct intemperiilor. Pentru
restaurarea de faţade decorative, opţional
se pot utiliza vopsele minerale pentru
construcţii sau tencuieli de acoperire,
precum de exemplu Capatect Reibputz
plus, Capatect Schlämmputz sau Capatct
Extra Kratzputz sau chiar Capatect SI- sau
SH-Strukturputze sunt adecvate
Se aplică Capatect Vorspritz: la zidării
absorbante sau Capatect Vorspritz
Spezial la suport neabsorbant.

Se aplică Capatect Sanierputz Rapid cu
o grosime minimă a stratului de 2 cm.
Structura stabilindu-se după preferinţă.

Baza liantului:

Adâncimea de penetraţie a apei:

ciment cu aditivi organici reduşi
Foarte permeabil faţă de vaporii de
apă.
Ambalaj:
Saci de câte 30 kg

h = max. 3 mm

Conţinutul de pori de aer a mortarului
proaspăt:
43 % volum
Coeficientul de difuzie al vaporilor de
apă:
µ=6
Porozitatea:

50% volum

Rezistenţa la compresiune după 28 de
zile:
ßd = 3,50 N / mm2
ßd / ßBz = 3,2

Baza liantului:
Var / ciment cu aditivi organici în
cantitate redusă
Rezistent la îngheţ şi la sarea de
combatere a poleiului

Densitatea brută a mortarului
proaspăt:
1,1 kg / dm2

Capatect Vorspritz

Conţinut mare de pori de aer
Foarte permeabil faţă de vaporii de
apă
Conductivitate capilară redusă
Rezistenţă ridicată la intemperii

Consum:

Mortar de amorsare (mediator
de rezistenţă) pentru suporturi
absorbante

Descrierea produsului
Tencuială aplicată prin torcretare, gata
amestecată, cu priză rapidă

Domeniu de utilizare

cca. 18 kg/m2 / 2 cm grosime

Ambalaj:
saci de 20 kg
container de min. 5 tone

Proprietăţi

Absorbţie capilară: W 24 > 0,80 Kg/m2

Raportul de rezistenţă:

Proprietăţi

Capatect Sanierputz Rapid
Un sistem de tencuieli de asanare, pe care oricine îl poate aplica

Informaţie tehnică

Ca indicator de aderenţă între
componentele peretelui şi stratul
ulterior de Capatect Sanierputz Rapid.

Consum:
5 kg / m în formă de reţea
10 kg/m cu acoperire completă

Capatect Vorspritz Spezial
Mortar de amorsare (mediator
de rezistenţă) pentru suporturi
neabsorbante

Descrierea produsului
Tencuială aplicată prin torcretare, gata
amestecată, cu priză rapidă

Domeniu de utilizare
Ca mediator de aderenţă între
componentele peretelui neabsorbant
(de exemplu zidărie din piatră) şi stratul
ulterior de Capatect Sanierputz Rapid.

Proprietăţi
Foarte permeabil la vaporii de apă

Ambalaj:
Saci de 30 kg

Consum:
5 kg/m2 în reţea;
10 kg/m2 cu acoperire completă

Această broşură tehnică este redactată în baza celor mai recente cercetări şi pe baza experienţei noastre. Datorită diversităţii foarte
mari a suporturilor şi a condiţiilor obiective, utilizatorul nu este eliberat de îndatoririle sale de a verifica produsele noastre pe propria
răspundere cu privire la faptul că sunt adecvate scopului utilizării în condiţiile obiective date. De oferta de produse şi servicii CAPATECT
puteţi beneficia adresându-vă direct personalului firmei DAW BENŢA ROMÂNIA la sediul central din Tg.Mureş sau la reprezentanţa din
Bucureşti, precum şi prin intermediul partenerilor noştri din ţară.
CAPAROL SERVICE:

Pentru prezentarea completã a programului CAPAROL, CAPATECT, DISBON, cât ºi pentru
aplicãri de mostre ºi demonstraþii practice, nu ezitaþi sã contactaþi specialiºtii CAPAROL.

DAW BENÞA ROMANIA

Sediu central:
Tg. Mureº - Sâncraiu de Mureş,
Str. Principală nr. 201
Tel./fax: 0265-320.354, 320.522;
E-mail: office@caparol.ro
www.caparol.ro

Sisteme de renovare ºi asanare a clãdirilor
Capatect Sanierputzsystem WTA
Capatect Sanierputz Rapid

Reprezentanţa Bucureºti:
Şos. Titulescu 121, Sect. 1,
Tel./fax: 021-223.29.66
E-mail: officebuc@caparol.ro
B-dul Decebal 9, Bl. S13, Sect. 3
E-mail: magdecebal@caparol.ro

Centrul de Instruire ºi Vânzare
CAPAROL
Tg. Mureº, Str. ªtefan cel Mare nr. 37
Tel./Fax: 0265-264.349
E-mail: centrulcaparol@caparol.ro
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O soluþie oferitã de
Sistemul de asanare Capatect WTA
Cum să asanaţi perfect o zidăria umedă şi încărcată cu săruri cu

DAW BENÞA ROMÂNIA

Astfel se procedează !

Privire de ansamblu asupra
Sistemului de asanare - Sanierputzsistem WTA

• Pe suprafeţele de pe care s-a înlăturat
tencuiala veche se construieşte o punte
de aderenţă cu Capatect Vorspritz.
• Apoi urmează un strat de Capatect
Porengrundputz WTA cu grosimea
de minimum 1 cm. Acesta va absorbi
sărurile nocive construcţiilor şi le va
depozita în porii săi.

Sistemul de tencuieli de asanare Capatect WTA

Descrierea produsului

• În încheiere se aplică un strat de
Capatect Sanierputz WTA (în zona care
se stropeşte cu apă Capatect Sperrputz)
cu o grosime de minimum 1,5 cm
ca protecţie a sistemului de asanare
împotriva intemperiilor. Stratul final de
culoare trebuie să permită difuziunea,
dar să fie, cu toate acestea, rezistent la
condiţiile meteorologice.

Întâi analiza - apoi asanarea !
• Dimensiunile prejudiciilor sunt tot mai mari cu trecerea
timpului, din această cauză este necesară o analiză
exactă, preliminară asanării, a zidăriei deteriorate. În
acest scop sunt colectate probe şi sunt analizate cu
rigurozitate de către specialiştii Capatect. Acest rezultat
de laborator constituie baza pentru opţiunea pentru o
anumită variantă de asanare.

Acesta este un caz pentru care Capatect are o soluţie!

• O dată cu creşterea umidităţii solului, în zidărie pătrund
săruri nocive pentru construcţie şi distrug tencuiala,
respectiv zidăria, provocând mari prejudicii. Primul pas în
asanare îl constituie stoparea completă a “alimentării”
cu umiditate (de ex. printr-o închidere orizontală sau
prin drenaj). Însă acestea nu sunt suficiente, deoarece
procesul de salinizare este ireversibil! Cu efectul
lor higroscopic, sărurile atrag umiditatea din mediu
înconjurător (aer, precipitaţii).

Treapta de
asanare

Încãrcarea cu
sare

Capatect
Vorspritz

Capatect
Vorspritz Spezial
(la alegere)

Capatect Poren- Capatect Saniergrundputz
putz WTA

Capatect
Sperrputz

I

scãzutã

reþea

reþea

-

min 2,0 cm

15 cm peste nivel

II

medie

reþea

reþea

min. 1,0 cm

min 1,5 cm

15 cm peste nivel

III

extrem de
ridicatã

reþea

reþea

min 1,5 cm

min 1,5 cm

15 cm peste nivel

Asanarea perfectã cu Capatect
Capatect Sanierputzsystem WTA închide eficient sărurile din zid în porii săi şi
împiedică o nouă eflorescenţă a acestora pe suprafaţa tencuielii. Această sarcină
este preluată de Capatect Porengrundputz WTA. În volumul mare al porilor săi
sunt depozitate sărurile dizolvate. Acestea cristalizează chiar acolo şi astfel este
împiedicat efectul lor nociv.
Capatect Sanierputz WTA prezentat în cele ce urmează, este el însuşi extrem
de permeabil faţă de vaporii de apă, pentru a putea transporta în acest mod
umiditatea sub formă de vapori de apă cât mai repede înspre exterior.
Caracteristica hidrofobă a Capatect Sanierputz WTA împiedică o nouă umezire
dinspre exterior

Clădirile şi incintele renovate cu
Capatect Sanierputzsystem WTA
sunt prezenţe agreabile. Există în
toată Europa exemple reuşite de
măsuri de asanare cu Capatect
Sanierputzsystem WTA.

Numeroase edificii vechi aflate în
pragul ruinei au putut fi renovate cu
succes în urma măsurilor de asanare
cu Capatect Sanierputzsystem WTA
şi fac posibil pe mai departe, încă
pe mulţi ani, un câştig de natură atât
economică cât şi culturală.

Ele evidenţiază în mod impresionabil
aportul pe care l-a adus Capatect
Sanierputzsystem WTA la
conservarea construcţiilor valoroase
şi, prin aceasta, la asigurarea pe
termen lung a acestor valori.

Consum

Forma de livrare

• Capatect Vorspritz
Tencuială aplicată prin torcretare, special adaptată produselor Capatect
Sanierputzsystem. Adecvată pentru toate suporturile absorbante.

În formă de reţea
cca. 5 kg / m2
Cu acoperire completă
cca. 10 kg / m2

Saci de 30 kg

• Capatect Vorspritz Spezial
Tencuială aplicată prin torcretare, compatibilă cu sistemul, pentru
suporturi slab absorbante

În formă de reţea
cca. 5 kg / m2
Cu acoperire completă
cca. 10 kg / m2

Saci de 30 kg

• Capatect Porengrundputz WTA
În cazul unui conţinut salin ridicat al zidăriei, această tencuială vă stă la
dispoziţie

cca. 10 kg / mp /cm

Saci de 25 kg

• Capatect Sanierputz WTA
Garantul pentru o suprafaţă a tencuielii lipsită de eflorescenţe şi uscată
timp de mai multe decenii

cca. 17 kg / mp / 1,5 cm

Saci de 25 kg

• Capatect Glättespachtel 05 (masă de şpaclu sclivisită)
Mortar mineral uscat, cu proprietăţi hidrofobe ca tencuială fină în
sistemul de tencuieli de asanare conform normativelor WTA

cca. 3 kg / mp

Saci de 25 kg

• Capatect Glättputz 10 (tencuială sclivisită)
Mortar mineral uscat, cu proprietăţi hidrofobe ca tencuială fină în
sistemul de tencuieli de asanare conform normativelor WTA

cca. 5 kg / mp

Saci de 25 kg

• Capatect Sperrputz (tencuială hidrofobă)
Tencuială specială pentru suprafeţe tencuite expuse stropirii cu apă,
precum cea din zona soclului sau cea a închiderii orizontale

cca. 15 kg / mp / cm

Saci de 30 kg

• Capatect Gesimseziehmörtel (mortar de tragere pentru cornişă)

În funcţie de mărimea
cornişei

Saci de 25 kg

• Capatect Bohrlochemulsion (emulsie pentru găurile de foraj)
Concentrat de emulsie minerală cu silicon, diluabil cu apă pentru
utilizarea în formă diluată ca mijloc de injecţie pentru stoparea umidităţii
ascendente a zidăriei (închiderea găurilor de foraj)

În funcţie de grosimea
zidului

Canistre de 1 litru

Descrieri tehnice amănunţite şi indicaţii de utilizare găsiţi în fişele tehnice ale produsului respectiv.

Sigla calităţii WTA*:

Emblema celei mai înalte calităţi
Elementele esenţiale ale Certificatului WTA sunt verificarea sistemului de
tencuieli de asanare de către institutul acreditat şi autorizat de către WTA
(ca de exemplu Wiener MA 39), precum şi dovada unei supravegheri din
exterior, dublată de una proprie.
Controlul permanent al calităţii companiei Fries, Burgholzer & Comp
– membră a concernului DAW - de către instanţe externe obiective, asigură
un standard calitativ ridicat şi constant, în care utilizatorii şi beneficiarii pot
avea încredere.
* Asociaţia tehnico-ştiinţifică de muncă pentru conservarea construcţiilor
şi îngrijirea monumentelor.

