Fișa tehnică nr. 710

Fassaden-Feinspachtel
Masă de șpaclu sintetică, fină, gata pregătită pentru aplicare

Descrierea produsului
Domeniu de aplicare

Proprietăți

Material de bază
Ambalaj/Capacitate recipient
Culoare
Depozitare
Date tehnice

Masă de șpaclu caracterizată de o prelucrare ușoară, pentru aplicări fine de până la 1 mm grosime,
destinată reparării micilor defecte și a neuniformități din tencuieli și betoane, pentru gletuirea întregii
suprafețe și egalizarea suprafețelor de tencuială fină neuniform finisată precum şi pentru gletuirea
betonului.
Grosimea maximă a stratului: 1 mm.
rezistentă la intemperii, ecologică şi cu miros plăcut
se poate trage la „zero”
prelucrare ușoară
cu o aderență foarte bună la stratul suport
Dispersie sintetică conform DIN 55945.
Găleţi din plastic de 4 kg şi 25 kg.
Alb natural.
La rece, dar ferit de îngheț.
Caracteristici conform DIN EN 1062:
Difuzie echivalentă grosimii
stratului de aer sdH2O:

Permeabilitatea la vaporii de apă: < 0,14 m V1
Permeabilitatea la apă (valoare w): > 0,1 – ≤ 0,5
[kg/(m2 · h0,5)] (scăzută), W 2

Compatibilitatea conform
fișei tehnice nr. 606
Definirea domeniilor de aplicare

interior 1

interior 2

interior 3

exterior 1

exterior 2

-

○

○

+

+

–) nu este recomandat / (○) recomandat dar condiționat / (+) recomandat
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Aplicare
Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN
18363, alineat 3.
Tencuieli din grupele de mortare PII şi PIII/rezistența minimă la compresiune conform DIN EN
998-1 de min. 1,5 N/mm²:
Tencuielile noi vor fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă 2 săptămâni, la
o temperatură de aprox. 20°C şi o umiditate relativă a aerului de 65%.
În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile, de ex. ploi sau vânt, se va păstra un timp de
uscare semnificativ mai mare.
Tencuieli vechi: Reparațiile trebuie să fie bine întărite şi uscate.
Pe tencuielile foarte poroase, absorbante, uşor nisipoase, se aplică un strat de grund cu OptiGrund.
Pe suprafețele critice se aplică un strat de grund cu Dupa-grund
Beton:
Suprafeţele de beton cu depuneri de murdărie sau cele făinoase se curăță mecanic sau cu jeturi de
apă sub presiune, în conformitate cu reglementările legale. Pe suprafețele puțin absorbante sau
netede se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal. Pe suprafețele foarte poroase, ușor
nisipoase sau absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund. Pe suprafețele făinoase se
aplică un strat de grund cu Dupa-Grund.
Plăcile de fibro-ciment (nevopsite):
Pe plăci compactate superficial se aplică un strat de grund cu Dupa-Haftgrund.
Plăcile care au fost expuse intemperiilor, puternic absorbante, se grunduiesc cu Dupa-grund.
Plăcilor libere (free-standing) li se tratează atât marginile cât şi partea din spate.
Suprafețe portante cu vopsele de dispersie:
Straturile de vopsea de dispersie cretoase se curăță cu jeturi de apă sub presiune în conformitate
cu reglementările legale. Suprafețele lucioase se șlefuiesc. Se aplică un strat de grund cu
Putzgrund.
Suprafețe fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de
rășini sintetice:
Se îndepărtează complet prin diverse metode, de ex. mecanic sau prin decapare urmată de o
curăţire cu jeturi de apă fierbinte sub înaltă presiune în conformitate cu reglementările legale.
Pe suprafețele puțin absorbante sau netede se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal.
Pe suprafețele făinoase, nisipoase, absorbante se aplică un strat de grund cu Dupa-Grund.

Mod de aplicare

Se aplică cu șpaclul sau cu fierul de glet drept.
Bavurile rămase de la fierul de glet se gletuiesc după păstrarea unui scurt timp de așteptare. După
uscare, Fassaden-Feinspachtel este ușor de șlefuit.
Grosimea stratului:
Grosimea optimă de aplicare este de 0,5-1 mm. La fiecare aplicare se pot realiza grosimi
ale stratului de până la 1 mm.
Fassaden-Feinspachtel se poate aplica la „zero” (straturi foarte subțiri).

strucțiuni de aplicare

Consum
Condiții la aplicare
Indicații

Vopsitorii ulterioare:
La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, Fassaden-Feinspachtel se poate vopsi după 24 ore.
Temperaturile scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.
În funcție de produsul care se intenționează a fi folosit pentru finisare, suprafețele gletuite se vor
grundui cu CapaGrund Universal sau AmphiSilan-Grundierfarbe. În cazul gletuirii pe întreaga
suprafață, se poate vopsii fără a fi necesară aplicarea unui grund. Înaintea finisării cu tencuieli pe
bază de rășini sintetice se aplică un strat de grund cu Caparol Putzgrund.
Cca 500–800 g/m², în funcție de tipul de aplicare și de grosimea stratului aplicat.
Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare: + 5°C pentru strat suport și aer.
Temperatura materialului la aplicare > +10°C.
Pe Fassaden-Feinspachtel nu se aplică grunduri pe bază de solvenți.
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Recomandări
Măsuri de securitate
(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu
mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți
imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare, în cursuri de apă sau pe sol. Curățați uneltele imediat
după utilizare, cu apă și săpun.
Indicații suplimentare: a se vedea fișa cu date de securitate. Fișa cu date de securitate este
disponibilă la cerere.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de
colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și
demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE
pentru conținutul COV

Pentru această categorie de produse nu există o limită UE. Acest produs conține max. <30 g/l COV.

Giscode
Compoziție
Consultanță tehnică

Suport tehnic

M-DF02
Rășină poliacrilică, carbonat de calciu, apă, agenți peliculogeni, aditivi.
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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