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Caparol-Streichputz
Tencuială decorativă fină modelabilă, pentru interior și exterior
Descrierea produsului
Domeniu de aplicare

Tencuială decorativă fină, pe bază de dispersii acrilice, modelabilă și structurabilă. Poate fi aplicată
la interior cât și la exterior pe sisteme de termoizolație.
Pe suprafețele interioare Caparol-Streichputz generează straturi de acoperire robuste cu rezistență
mare la încărcări ulterioare.

Proprietăți

Liant
Ambalaj/Capacitate recipient
Culoare

Diluabilă cu apă, ecologică şi cu miros redus
Rezistentă la intemperii
Rezistență la frecare umedă Clasa 2, conform DIN EN 13 300
Fără tensiuni interne și fără fisuri
Rezistență la solicitări mecanice, impact și șocuri
Capacitate mare de umplere
Rezistenţă la substanţe alcaline
Dispersie pe bază de răşini sintetice, conform DIN 55 945
Găleată, 16 kg
Alb
Nuanțabilă manual cu coloranți AmphiColor, CaparolColor sau Color Essenz.
O nuanţare mai puternică poate afecta gradul de structurare a materialului. La nuanţarea manuală
a culorilor este necesară amestecarea întregii cantităţi de vopsea pentru a se evita obținerea unor
nuanțe diferite. În cazul cantităților mai mari de 100 Kg, produsul poate fi livrat la cerere, gata colorat
din fabrică.
Streichputz este nuanțabil în sistemul de colorare computerizată ColorExpress pe toate colecțiile de
culori Caparol cu un grad de luminozitate mai mare de 70%.
Nuanțele strălucitoare, intense, de exemplu: galben, portocaliu, roşu ș.a.m.d. au o putere de acoperire mai scăzută. Din acest motiv se recomandă aplicarea prealabilă a unei nuanțe pastelate similare, pe bază de alb. Este posibil să fie necesară aplicarea în două straturi.

Grad de luciu

Depozitare

Mat

La rece, dar ferit de îngheț

Informații tehnice Nr. 120
Date tehnice

Caracteristici conform DIN EN 1062:
Ca urmare a nuanțării este posibilă modificarea datelor tehnice.
Granula maximă:
< 300 µm, S2
Densitate:
cca.1,6 g/cm3
Grosimea stratului uscat:
200-400 µm, E4
Rata difuziei vaporilor de apă: (valoarea w): 0,05 [kg/(m2 * h0,5)] (redusă), W3

Prelucrare
Straturi suport admise

Straturile suport admise și pregătirea lor
Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C,
DIN 18363, aliniat 3.
Tencuielile din grupele de mortare P II şi P III:
Tencuielile noi din mortare grupele P II şi P III se lasă neprelucrate, pentru a se usca 2-4 săptămâni. În cazul condițiilor meteorologice nefavorabile, ex. vânt, ploaie, acești timpi se prelungesc.
O grunduire prealabilă cu CapaGrund Universal reduce riscul apariției inflorescențelor de var,
în acest caz suprafața poate fi acoperită după un interval de 7 zile.
Tencuieli vechi: Porţiunile corectate trebuie să fie bine întărite şi uscate. Tencuielile foarte poroase, nisipoase şi absorbante, se grunduiesc cu OptiGrund E.L.F. Tencuielile nisipoase şi făinoase se grunduiesc cu Dupa-Grund.
Beton:
Suprafeţele de beton cu acumulări de murdărie se curăţă mecanic sau cu jet de apă sub presiune, respectând prevederile în vigoare. Suprafeţele poroase, puţin nisipoase, respectiv suprafeţele absorbante, se grunduiesc cu OptiGrund E.L.F. Suprafeţele făinoase se grunduiesc cu
Dupa-Grund.
Suprafeţele portante acoperite cu lacuri sau dispersii:
Straturile mate, uşor absorbante se prelucrează direct. Suprafeţele lucioase şi lăcuite se şlefuiesc. Vopselele murdare sau cretoase se curăţă cu jeturi de apă sub presiune respectând prevederile legale. În cazul folosirii altor metode de curăţire (spălare, periere) se grunduieşte cu
Dupa-grund.
Vopsitorii silicatice portante:
Se vor acoperii cu materiale silicatice Sylitol sau siliconice AmphiSilan. (Fişă tehnică Nr. 195,
Nr. 295 şi Nr. 145).
Suprafeţele acoperite cu lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice, deteriorate, neportante:
Se îndepărtează complet prin diverse metode, de exemplu mecanic sau prin periere urmată de
o curăţire cu jeturi puternice de apă. Suprafaţa se lasă să se usuce bine.
Suprafeţele făinoase, nisipoase şi absorbante se grunduiesc cu Dupa-Grund.
Zugrăvelile minerale deteriorate, neportante:
Straturile suport minerale deteriorate, neportante, se îndepărtează complet prin şlefuire, periere,
răzuire sau jeturi fierbinţi de apă sub presiune. În cazul curăţirii umede, continuarea lucrului se
face după uscarea suprafeţei. Se grunduieşte cu Dupa-Grund.
Suprafeţele murdărite de funingine sau de gaze industriale:
Se curăţă cu jeturi de apă prin adăugarea de agenţi de curăţare potriviţi pentru această lucrare.
Atenţie la prevederile legale în materie. Se grunduiesc în funcţie de tipul şi caracteristicile suportului.
Suprafeţele atacate de mucegai, muşchi sau alge:
Mucegaiul, muşchii sau algele se curăţă mecanic sau cu jeturi de apă respectând prevederile
legale. Se spală cu Capatox respectiv cu FungiGrund şi se lasă să se usuce bine.
Suprafeţele din tencuială sau beton fisurate:
Se acoperă cu Cap-elast (Fişă tehnică Nr. 160).
Suprafeţele cu inflorescenţe de sare:
Inflorescenţele de sare uscate se înlătură prin periere. Se grunduieşte cu Dupa-grund.
La acoperirea suprafeţelor cu inflorescenţe de sare nu poate fi dată nici o garanţie pentru rezistenţă îndelungată a vopsirii, respectiv dispariţia inflorescenţelor.
Suprafeţele cu defecte:
Porţiunile mici cu defecte se remediază cu Caparol Fassaden-Feinspachtel. Suprafeţele cu defecte mai mari de 20 mm pot fi reparate cu Histolith Renovier¬spachtel.
Suprafaţa şpăcluită se grunduieşte ulterior.
(Fişa Tehnică Nr. 710 şi Nr.1029).
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Se aplică cu rola, bidineaua sau fierul de glet drept în grosime de max. 1,5 mm. Pentru grosimi
mai mari se vor aplica mai multe straturi consecutive.
Se structurează imediat după aplicare cu o rolă din burete. În acest caz se recomandă o rola
moltopren de 3-5 mm. Instrumentele de lucru se curăţă cu apă după utilizare.

Compoziția straturilor

Suprafețele interioare și exterioare trebuie amorsate înainte de aplicare. La interior se recomandă Caparol Weissgrund sau CapaGrund Universal, iar la exterior Caparol Putzgrund sau
Caparol ProjektGrund.
Strat intermediar/de netezire: Streichputz diluată cu apă, ajustată la gradul de absorbție a
suprafeței
Strat final: Streichputz diluată cu apă în funcție de structura dorită.

Prelucrare ulterioară

La interior materialul se poate finisa cu DecoLasur mat sau lucios, ArteLasur, ArteLasur Color,
Metallocryl Interior, CapaGold sau CapaSilber.
La exterior se finisează cu o vopsea de fațadă sau o lazură pentru exterior: TopLasur NQG sau
Histolith Antik Lasur.

Consum

Cca. 600-800 g/m2 pe strat pe suporturi plane. Pe suprafeţele rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul depinde de structura materialului aplicat. Un consum exact se determină
după efectuarea unor probe.

Condiții de aplicare

Uscarea/Timp de uscare
Curățarea uneltelor
Indicație

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare:
+ 8°C pentru material, strat suport şi aer
La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, după 12 ore este uscat la suprafață, după 24 ore
este uscat complet. La temperaturi mai scăzute, timpul de uscare se prelungește.
Se spală imediat după utilizare cu apă
Pentru evitarea de adăugiri vizibile, a se vopsi dintr-o mişcare, “ud în ud”. Nu se recomandă
folosirea pe suprafeţe orizontale cu acumulare de apă.
Nu se va lucra sub bătaia directă a razelor solare, ploaie, umiditate ridicată (ceaţă). Dacă este
necesar se vor folosi plase de protecţie a schelei.
La interior este recomandată utilizarea grundului Amphisilan-Putzfestiger, cu miros redus.
Pe faţadele unde se întâlnesc condiţii climatice deosebite (umiditate ridicată) sau cu influenţă
atmosferică ridicată există un risc mai mare de apariţie a algelor şi a ciupercilor. Recomandăm
pentru aceste suprafeţe folosirea produselor noastre speciale ThermoSan, Amphibolin-W sau
Duparol-W. Aceste produse conţin agenţi fungicizi şi algicizi ce îngreunează apariţia microoganismelor.

Recomandări
Măsuri de securitate
(valabile la data imprimării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai 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. A se evita dispersarea în mediu. Indicații suplimentare: a se
vedea fișa cu date de securitate.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează conform
prevederilor legale ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer.

Valoare limită admisă de UE
pentru conținutul COV

Acest produs (Cat. A/a): 30 g/l. Acest produs conține max. 10 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-DF02

Declarație asupra compoziției

Dispersie pe bază de copolimeri stiren-acrilici, Dioxid de titan, CaCO2, Apă, Aditivi, Conservanţi.
Pentru informații suplimentare, vezi fișa tehnică de securitate a produsului.

Consultanță tehnică:

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și 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 oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic:

0800.800.600 (tel verde)
e-mail: tehnic@caparol.ro

Informații tehnice Nr. 120 · Ediție: Martie 2017
Aceste informaţii tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoştinţe tehnice şi a experienţei noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport şi condiţiile
obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinaţia utilizării şi cu condiţiile individuale de aplicare. În
cazul apariţiei unei ediţii mai noi, acest document îşi pierde valabilitatea. Informativă privind actualitatea acestei fişe tehnice pe www.caparol.ro
DAW BENȚA Romania SRL · Str. Principală Nr. 201 · 547525 Sâncraiu de Mureș, Mureș · Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 · E-mail office@caparol.ro · Internet www.caparol.ro
Reprezentanţă Bucureşti · Şos. Titulescu Nr. 119 · 011136 Bucureşti · Tel/Fax 021-223.29.66 · E-mail officebuc@caparol.ro

