Technická informace

Cap-elast

Plasticko elastický nát rový systém vrcholové t ídy na sanaci fasádních
omítkových a betonových ploch s trhlinami.

Popis výrobku
Ú el použití:
Na
nát ry
za
ú elem
vypl ování trhlin, odolné proti
pov trnostním
vliv m,
na
fasádní omítkové plochy a
betonové plochy s trhlinami i na
ochranu
podkladových
materiál proti vliv m okolního
prost edí a proti agresivním
škodlivinám ve vzduchu.
Vlastnosti:
editelný vodou, ekologicky
nezávadný a s minimálním
zápachem
- odolný proti
pov trnostním vliv m
- ochrana proti CO2 - sd
CO2 > 50 m
- plasticko
elastický,
na
vypl ování trhlin, vysoká
krycí schopnost
- egalizace podkladu
- odolný proti alkáliím, proto
nelze zmýdelnit
Cap-elast fáze 2:
- vysoký stupe ochrany proti
dešti, vyhovuje t íd „nízká
propustnost pro vodu“ podle
normy DIN EN 1062 se svou
hodnotou w 0,09 kg/(m2 x
h0,5)
- dostate ná
difuzní
schopnost, vyhovuje t íd
„st ední difuze vodních par“
podle normy DIN EN 1062
se svou hodnotou sd H2O od
0,5 m
Velikost balení standardního
zboží:
Cap-elast fáze 1:
12,5 l
Cap-elast fáze 2:
12,5 l
Cap-elast Dehnspachtel:
12,5 l

Cap-elast Riß-Spachtel: 1,
1,5 a 10 kg
Velikost
balení
ColorExpress:
Cap-elast fáze 2:
10 l

Výrobky systému
Cap-elast fáze 1:
Pigmentovaná
plasticko
elastická hmota na pomocné
nát ry a na uložení tkaniny,
obohacená
vláknitým
materiálem.
Kód výrobku barvy a laky:
M-DF02
Hustota: cca 1,2 g/cm3
Cap-elast
Dehnspachtel
(roztírací tmel):
Vysoce elastická tmelová
hmota o silné vrstv na
pomocné nát ry na drsných
podkladech,
nanášení
nát rem,
vále kem
i
st rkou. Elastická až do
teploty -20°C.
Kód výrobku barvy a laky:
M-DF02
Hustota: cca 1,15 g/cm3
Cap-elast fáze 2:
Hedvábn matný plasticko
elastický krycí nát r v bílé
barv .
Kód výrobku barvy a laky:
M-DF02
3
Hustota: cca 1,3 g/cm
Cap-elast
Riß-Spachtel
(tmel
na
vypl ování
trhlin):
Plasticko elastická tmelová
hmota na vypl ování trhlin v
omítce a zdivu.
Kód výrobku barvy a laky:
M-DF02
3
Hustota: cca 1,75 g/cm

Vhodné podklady a
jejich úprava
Podklady musí být zbavené
ne istot i odpuzujících ástic
a suché.
Dodržujte p edpisy VOB, ást
C, normu DIN 18 363, odst. 3.
Omítky vápenocementové a
cementové:
Nové omítky nechte bez
ošet ení vyschnout 2 - 4 týdny.
Dodate n omítnutá místa musí
být dostate n
zatvrdlá a
vyschlá.
Staré
nenat ené
omítky
o ist te
proudem
tlakové vody za dodržování
zákonných p edpis .
Základní
nát r
p ípravkem
Dupa-grund.
Beton:
Betonové plochy s usazenými
ne istotami
nebo
zrnitou
vrstvou,
uvol ující
prach,
o ist te
mechanicky
nebo
proudem tlakové vody za
dodržování
zákonných
p edpis . Na slab nasákavých,
pop ípad hladkých plochách
prove te
základní
nát r
p ípravkem Capagrund. Na
plochách, uvol ujících písek a
prach, a nasákavých plochách
prove te
základní
nát r
p ípravkem Dupa-grund.
Nosné vrstvy lak
nebo
disperzních barev:
Lesklý povrch a nát ry lakem
zdrsn te.
K ídující
nát ry
disperzních
barev
o ist te
proudem tlakové vody za
dodržování
zákonných
p edpis . Prove te základní
nát r p ípravkem Capagrund.

U jiných zp sob
ist ní se
provádí
základní
nát r
p ípravkem Dupa-grund.
Nosné
staré
plasticko
elastické nát ry disperzních
barev:
O ist te proudem tlakové vody
za
dodržování
zákonných
p edpis nebo omytím vodou s
použitím b žných obchodních
smá edel a opláchnutím vodou.
Prove te
základní
nát r
p ípravkem Capagrund.
Pomocný a finální
nát r
prove te p ípravkem Cap-elast
fáze 2.
Nosné vrstvy omítek na bázi
syntetických prysky ic (s
výjimkou
kombinovaných
tepeln izola ních systém ):
Staré omítky o ist te vhodnou
metodou. Po mokrém ist ní
nechte
plochy
dostate n
proschnout
p ed
dalším
ošet ením. Základní nát r se
provede
p ípravkem
Capagrund.
Nenosné
vrstvy
lak ,
disperzních
barev
nebo
vrstvy
omítek
na
bázi
um lých prysky ic:
Odstra te beze zbytku vhodnou
metodou, nap . mechanicky
nebo odmo ením a dodate ným
o ist ním proudem vysokotlaké
horké vody za dodržování
zákonných p edpis .
Na
slab
nasákavých,
pop ípad hladkých plochách
použijte
základní
nát r
p ípravkem Capagrund.
Na
nasákavých
plochách,
uvol ujících prach a písek,
použijte
základní
nát r
p ípravkem Dupa-grund.

Nenosné minerální nát ry:
Odstra te
beze
zbytku
obroušením, okartá ováním,
oškrábáním,
proudem
tlakové vody za dodržování
zákonných p edpis nebo
jinými vhodnými metodami.
Po mokrém ist ní nechte
plochy
dostate n
proschnout p ed dalším
ošet ením. Základní nát r se
provede p ípravkem Dupagrund.
Plochy,
zne ist né
pr myslovými odpadními
plyny nebo sazemi:
O ist te
vhodnými
metodami, nap . proudem
tlakové vody za dodržování
zákonných
p edpis
a
nechte
dostate n
proschnout.
Plochy,
napadené
houbami nebo asami:
Napadení houbami nebo
asami odstra te ost íkáním
vodou
za
dodržení
zákonných p edpis .
Plochy napus te p ípravkem
Capatox
a
nechte
proschnout.
Pohledové
zdivo
s
trhlinami ve spárách:
Poškozené spáry s trhlinami
vyškrábejte do hloubky cca
10 mm, naneste základní
nát r p ípravkem Dupagrund a po dostate ném
vyschnutí vypl te spáry
tmelem
Cap-elast
Rißspachtel (na trhliny).
P ed dalším nát rem nechte
dostate n proschnout.
Jestliže se na pomocném
nát ru
objevují
hn d
zbarvená místa, je nutno

jako finální nát r použít fasádní
barvu Duparol bez obsahu
vody.
Plochy s vykvétáním solí:
Místa s vystupujícími solemi
o ist te
okartá ováním
za
sucha. Prove te základní nát r
p ípravkem Dupa-grund. P i
nát rech ploch s vykvétáním
solí nelze p ebírat záruku za
trvalou
p ilnavost
nát ru,
pop ípad
za
potla ení
vystupování solí.

Instrukce
Technické poradenství:
V tomto tiskopisu není možné
pojednávat
o
veškerých
podkladech, které se vyskytují v
praxi,
a
o
technických
postupech nanášení na tyto
podklady.
Pokud by se pracovalo s
podklady, které nejsou uvedeny
v této technické informaci, bude
nutné provést konzultaci s námi
nebo s našimi pracovníky
služeb
zákazník m.
Jsme
ochotni Vám kdykoli poskytnout
detailní rady k daným objekt m.
Likvidace:
Na recyklaci odevzdávejte jen
beze
zbytku
vyprázdn né
nádoby. Zbytky materiálu: Jiné
odpadní
barvy
a
laky
neuvedené pod íslem 08 01
11 (kod 08 01 12).
Zne išt né obaly: Plastové
obaly (kod 15 01 02).
Servisní st edisko:
tel. 387 203 402
fax 387 203 422
e-mail: cbudejovice@caparol.cz

R zné druhy trhlin a jejich ošet ení pomocí systému Cap-elast
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otev ené povrchové trhliny, smrš ovací trhliny po vysychání v
omítce nebo betonu:
jednoduché armování
Postup nanášení:
Základní nát r p ípravkem Dupa-grund nebo Capagrund, podle
daného podkladu*.
Pomocný nát r p ípravkem Cap-elast fáze 2.
Minimální spot eba: 230 ml/m2.
Finální nát r p ípravkem Cap-elast fáze 2 ne ed ným.
2
Minimální spot eba: 230 ml/m .

Jemné trhliny ve sko epin omítky nebo v betonu:
lehké armování
Postup nanášení:
Základní nát r p ípravkem Dupa-grund nebo Capagrund, podle
daného podkladu*.
Pomocný nát r p ípravkem Cap-elast fáze 1 ne ed ným, tónovaným
p ibližn v barevném odstínu finálního nát ru.
Minimální spot eba: 500 ml/m2.
Finální nát r p ípravkem Cap-elast fáze 2 ne ed ným.
Minimální spot eba: 230 ml/m2.

Trhliny ve sty ných a ložných spárách i povrchové trhliny v
lehkém betonu:
t žké armování
Postup nanášení:
Základní nát r p ípravkem Dupa-grund nebo Capagrund, podle
daného podkladu*.
První pomocný nát r p ípravkem Cap-elast fáze 1 ne ed ným.
Minimální spot eba: 500 ml/m2.
Druhý pomocný nát r p ípravkem Cap-elast fáze 1 ne ed ným,
tónovaným p ibližn v barevném odstínu finálního nát ru.
Minimální spot eba: 500 ml/m2.
Finální nát r p ípravkem Cap-elast fáze 2 ne ed ným.
Minimální spot eba: 230 ml/m2.
Pozor:
Na drsných podkladech lze provést pomocné nát ry p ípravkem Capelast Dehnspachtel (roztírací tmel), tónovaným p ibližn v barevném
odstínu finálního nát ru.
Minimální spot eba: 1000 - 1500 ml/m2 podle drsnosti podkladu.

Ojedin lé technické trhliny ve stavb na hladkých plochách:
armování v pásech
Úprava podkladu:
Technickou trhlinu ve stavb rozši te cca na 1 cm do ší ky a 1 cm do
hloubky do tvaru písmene U, d kladn o ist te od prachu a napus te
dosyta základním nát rem p ípravkem Dupa-Grund. Trhlinu vypl te
tmelem Cap-elast Rißspachtel až do úrovn ostatní plochy, p izp sobte
strukturu a nechte dostate n vyschnout.
Postup nanášení:
Základní nát r celé plochy p ípravkem Dupa-grund nebo Capagrund,
podle daného podkladu*.
Pásové armování na hladkých plochách:
P es vypln nou trhlinu naneste v ší ce minimáln 30 cm dosyta
p ípravek Cap-elast fáze 1 a ješt do mokrého materiálu uložte
elastickou tkaninu 10/10 nap . zna ky Kobau o ší ce minimáln 20 cm
tak, aby se netvo ily záhyby. Po vyschnutí prove te celoplošný
pomocný nát r p ípravkem Cap-elast fáze 1, tónovaným p ibližn v
barevném odstínu finálního nát ru.
Minimální spot eba: 500 ml/m2.
Finální nát r celé plochy p ípravkem Cap-elast fáze 2 nebo Cap-elast
fáze 2-W ne ed ným.

Minimální spot eba: 230 ml/m2.

Rozsáhlé technické trhliny ve stavb na hladkých plochách:
armování tkaninou
Úprava podkladu:
Technické trhliny ve stavb rozši te cca na 1 cm do ší ky a 1 cm do
hloubky do tvaru písmene U, o ist te od prachu a napus te dosyta
základním nát rem p ípravkem Dupa-Grund. Trhliny vypl te tmelem
Cap-elast Rißspachtel až do úrovn ostatní plochy, p izp sobte
strukturu a nechte dostate n vyschnout.
Armování tkaninou na hladkých plochách:
Základní nát r p ípravkem Dupa-grund nebo Capagrund, podle
daného podkladu*.
Ukládání tkaniny:
P ípravek Cap-elast fáze 1, ed ný cca 5 % vody, naneste a rozet ete
rovnom rn št tkou nebo vále kem v ší ce pásu elastické tkaniny.
Minimální spot eba: 400 ml/m2.
Elastickou tkaninu 10/10 nap . zna ky Kobau zatla te ješt do mokré
vrstvy Cap-elast fáze 1 hladítkem z nerez oceli nebo molitanovým
vále kem tak, aby se netvo ily bubliny ani záhyby.
V místech styku ukládejte pásy s p esahem cca 5 cm.
Pomocný nát r prove te po vyschnutí armované plochy p ípravkem
Cap-elast fáze 1, ed ným cca 5 % vody a tónovaným p ibližn v
barevném odstínu finálního nát ru.
Minimální spot eba: 350 ml/m2.
Finální nát r p ípravkem Cap-elast fáze 2 ne ed ným.
Minimální spot eba: 230 ml/m2.
Rozsáhlé technické trhliny ve stavb na drsných plochách
armování roztíracím tmelem
Úprava podkladu:
Technické trhliny ve stavb rozši te cca na 1 cm do ší ky a 1 cm do
hloubky do tvaru písmene U, o ist te od prachu a napus te dosyta
základním nát rem p ípravkem Dupa-Grund. Trhliny vypl te tmelem
Cap-elast Rißspachtel až do úrovn ostatní plochy, p izp sobte
strukturu a nechte dostate n vyschnout.
Armování na drsných plochách s technickými trhlinami:
Základní nát r p ípravkem Dupa-grund nebo Capagrund, podle
daného podkladu*.
První pomocný nát r p ípravkem Cap-elast Dehnspachtel ne ed ným,
nanášení st rkou nebo vále kem.
Minimální spot eba: 1500 - 3000 ml/m2.
Druhý pomocný nát r p ípravkem Cap-elast Dehnspachtel, ed ným 5
- 10 % vody, nanášení vále kem tak, aby se vyrovnala struktura.
Minimální spot eba: 800 - 1200 ml/m2.
Jeden až dva finální nát ry p ípravkem Cap-elast fáze 2 ne ed ným.
Minimální spot eba: 230 ml/m2.

*

Úprava podkladu, pokud bude nutná, se provádí podle popisu v p edcházejícím oddíle „Vhodné
podklady a jejich úprava“.

Popis materiálu
Pojivo:
akrylátová disperze podle
normy DIN 55 945
Lesk:
Cap-elast fáze 2
hedvábn matný
Barevné odstíny:
Cap-elast fáze 1
bílý
Lze tónovat max. 10 %
tónovacích barev AVA nebo
Alpinacolor.
Na
docílení
opticky
rovnom rných ploch se
p ípravek Cap-elast fáze 1
musí natónovat p ibližn do
barevného
odstínu
následného krycího nát ru.
Cap-elast Dehnspachtel
bílý
Lze tónovat max. 10 %
tónovacích barev AVA nebo
Alpinacolor.
Cap-elast fáze 2
bílý
Lze tónovat max. 10 %
tónovacích barev AVA nebo
Alpinacolor.
Lze tónovat strojov
v
systému ColorExpress ve
veškerých
b žných
kolekcích
barevných
odstín .
Skladování:
V chladném,
nemrazivém prost edí.

ale

Likvidace:
Na recyklaci odevzdávejte
jen
beze
zbytku
vyprázdn né
nádoby.
Tekuté zbytky materiálu se
mohou
likvidovat
jako
odpady barev na vodní bázi,
zaschlé
zbytky
jako
vytvrzené barvy nebo jako
domovní odpad.
Podrobn jší údaje:
vizte instrukce na nádobách

Pozor (platnost v dob
vydání):
Uchovávejte mimo dosah
d tí. V p ípad zasažení o í
nebo pot ísn ní pokožky
vyplachujte nebo oplachujte
okamžit d kladn vodou.
Pi
zpracování
formou
nást iku
nevdechujte
aerosol. Zabra te proniknutí
do kanalizace, vody a p dy.
Podrobn jší údaje: vizte
bezpe nostní list.

Zpracování
Nanášení:
Cap-elast
fáze
1
Zpracovává se št tcem,
vále kem nebo št tkou.
Cap-elast Dehnspachtel
Zpracovává se hladítkem z
nerez oceli, št tkou nebo
vále kem.
P i nanášení natíráním nebo
vále kem
e te
podle
drsnosti podkladu 5 - 10 %
vody.
Nanášení
st rkou
se
provádí v ne ed ném stavu
a zatmelené plochy se
okamžit
upraví
molitanovým vále kem s
jemnými póry.
Cap-elast fáze 2
Zpracovává se št tcem,
vále kem,
št tkou
a
st íkacími p ístroji.
Nanášení
p ístrojem
airless:
úhel nást iku: 50°
tryska:
0,026
0,031 palce
tlak nást iku: 150 bar
Pracovní nástroje o ist te
po použití vodou.
Spot eba:
Cap-elast fáze 1
Minimáln 500 ml/m2 na
jeden pracovní postup.
Cap-elast Dehnspachtel
Minimáln 1000 ml/m2 na
jeden pracovní postup.
Cap-elast fáze 2 / fáze 2-W

Minimáln 230 ml/m2 na
jeden pracovní postup.
Capamix Cap-elast fáze 2
Minimáln
300 g/m2 na
jeden pracovní postup.
Nejnižší hranice teploty
pro
zpracování
a
vysychání:
+ 8°C pro okolní vzduch,
materiál a podklad
Doba vysychání:
Cap-elast fáze 1 a Capelast Dehnspachtel
P i 20°C a relativní vlhkosti
vzduchu 65 % bude nát r na
povrchu zaschlý a schopný
p etírání za 24 hodin.
Cap-elast fáze 2
P i 20°C a relativní vlhkosti
vzduchu 65 % bude nát r
odolný proti dešti za 24
hodin.
Za nižší teploty a vyšší
vlhkosti vzduchu se doba
vysychání prodlužuje.
Pozor:
Jak je b žné u fasádních
materiál , nezpracovávejte
za
p ímého
slune ního
zá ení, za silného v tru, za
mlhy a p i nebezpe í
hrozícího
dešt
nebo
no ních mraz .
Aby se zabránilo zna ení
jednotlivých tah , nanášejte
materiál na celou plochu
najednou vždy do mokré
vrstvy.
P i st íkání airless hmotu
dob e
promíchejte
a
p ece te p es síto.
Materiál není vhodný na
vodorovné
plochy,
vystavené p sobení vody.
Nepoužívejte na podklady s
vysokým obsahem vápna
ani na leh ené omítky.
Technické
trhliny
ve
stavb
mohou podléhat
extrémním pohyb m. Proto
nelze provést trvalé a
neviditelné vypln ní trhlin

pomocí
technických
nát rových materiál .
Za
použití
spirálového
kotevního systému Desoi lze
ve zdivu zachytit síly v tahu
a ve st ihu. V lineárním
rozsahu p sobí spirálová
kotva jako siln
vinutá
pružina. Informace o tomto
systému obdržíte u firmy
Desoi GmbH, fax: 0 66 55 /
96 36 66 66.
Napojovací spáry u oken,
dve í a okenních parapet je
t eba odborn ut snit trvale
elastickou t snicí hmotou.
Prohlášení o obsažených
látkách:
Cap-elast fáze 1:

Disperze polyvinylacetátové
prysky ice, oxid titani itý,
uhli itan vápenatý, silikáty
(k emi itany),
voda,
prost edky na tvorbu filmu,
aditiva,
konzerva ní
prost edky.
Cap-elast Dehnspachtel:
Disperze
akrylové
prysky ice, oxid titani itý,
silikáty, voda, alifáty, aditiva,
konzerva ní prost edky.
Cap-elast fáze 2:
Disperze polyvinylacetátové
prysky ice, oxid titani itý,
silikáty, uhli itan vápenatý,
voda, prost edky na tvorbu
filmu, aditiva, konzerva ní
prost edky.

Cap-elast Riß-Spachtel:
Disperze
akrylové
prysky ice, silikáty, uhli itan
vápenatý, voda, aditiva,
konzerva ní prost edky.
Pozor:
Uchovávejte mimo dosah
d tí. V p ípad zasažení o í
nebo pot ísn ní pokožky
vyplachujte nebo oplachujte
okamžit d kladn vodou. V
p ípad
požití okamžit
volejte léka skou pomoc,
protože m že
dojít
k
poškození st evní mikroflóry.
Zabra te
proniknutí
do
kanalizace, vody a p dy.
Zpracovávejte jen natíráním
nebo vále kem.

Technická informace - vydání: leden 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tato technická informace byla sestavena na základ nejnov jšího stupn techniky a našich zkušeností. S
ohledem na množství podkladových materiál a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude
zbaven své povinnosti odborn a emesln správn vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpov dnost, zda jsou
vhodné k plánovanému ú elu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou
platnost.

