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Füllspachtel P
Masă de şpaclu sub formă de pulbere, îmbogățită cu rășini
sintetice, pentru interior

Descrierea produsului
Domeniu de aplicare

Proprietăți

Material de bază
Ambalaj/Capacitate recipient
Culoare
Depozitare
Produse complementare

Compatibilitatea conform
fișei tehnice nr. 606
Definirea domeniilor de aplicare

Masă de şpaclu destinată umplerii găurilor adânci, golurilor și fisurilor sau a rosturilor dintre
elementele de beton, tavanele din elemente prefabricate (planșee de beton filigran) sau alte
suporturi minerale
ecologică și cu miros redus
capacitate mare de aderență
foarte tare (rigidă) după uscare; reducere volumetrică foarte redusă
poate fi șlefuită în stare uscată
întindere și nivelare ușoară
cu capacitate de difuzie
Ghips.
20 kg
Alb natural.
Nu se nuanțează.
A se păstra în mediu uscat, protejat de umiditate. Se poate depozita maxim 1 an în ambalajul
original sigilat.
Akkordspachtel SF plus
Akkordspachtel SXL
Akkordspachtel KF
Akkordspachtel fein und mittel
Ratio-Spachtel
AkkordLeichtspachtel
AkkordRollspachtel
interior 1

interior 2

interior 3

exterior 1

exterior 2

+

-

-

-

-

–) nu este recomandat / (○) recomandat dar condiționat / (+) recomandat

Aplicare
Suporturi recomandate

Toate suporturile minerale uzuale de la interior. Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de
separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea materialului

Se toarnă un sac de Füllspachtel P (20 kg) în circa 14 litri de apă și se amestecă bine cu un
mixer/agitator electric.

Mod de aplicare

Eliminați cu șpaclu/fierul de glet sau șlefuiți eventualele bavuri și îndepărtați orice murdărie.
Întotdeauna umeziți suprafețele pe care se vor aplica produsul. Umpleți cu Füllspachtel P rosturile,
îmbinările plăcilor, fisurile, imperfecțiunile sau golurile.
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Caparol-Füllspachtel P poate fi aplicată la o grosime de până la 20 mm pe etapă de lucru. Cel mai
bine este ca gletuirea rosturilor și reparațiile mai mari să se facă în două aplicări.
Instrucțiuni de aplicare

Consum

Prelucrare ulterioară:
Se poate omite aplicarea unui grund dacă se lucrează mai departe cu mase de șpaclu Caparol pe
bază de dispersie. În cazul vopselelor sau a tencuielilor structurate trebuie efectuată o amorsare cu
un grund adecvat, în funcție de produsul utilizat.
Rosturi:
Material preparat, cca. 300 g/m la o adâncime și o lățime de 10 mm
Gletuirea suprafețelor și reparații:
Material preparat, cca. 1300 g/m2/mm grosime a stratului

Condiții la aplicare

Timp de uscare
Curățarea echipamentului
Indicații

Timp de aplicare:
Materialul preparat trebuie aplicat în decurs cca. 30 minute.
Nu se aplică sub +5°C pentru strat suport și aer.
Cca. 24 ore, în funcție de gradul de umezeală a construcției, a temperaturii și a grosimii stratului; în
cazul straturilor mai groase se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.
Cu apă
Füllspachtel P nu este recomandată pentru spații/camere umede.

Recomandări
Măsuri de securitate
(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu inspirați praful. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau
îmbrăcămintea. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. ÎN CAZ DE
CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de
contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Indicații
suplimentare - a se vedea fișa cu date de securitate.

Dezafectare

Se reciclează numai sacii/ambalajele goale. Resturile uscate de material se dezafectează ca
deșeuri din construcții.

Giscode
Consultanță tehnică

Suport tehnic

ZP1
În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din
punct de vedere tehnic a acestora.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este
necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferi
sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro
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