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Capatect-Edelkratzputz
Tynk mineralny drapany z kruszywem marmurowym dostępny
także w wariancie z miką

Opis produktu

Grubowarstwowy mineralny tynk wierzchni do stosowania jako warstwa końcowa w systemach
ociepleń Capatect oraz na tynkach podkładowych z grupy PII + III według DIN V 18550.

Zastosowanie

■ Tynk wierzchni zgodny z EN 998-1
■ Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej
■ Wykazuje niskie naprężenia wewnętrzne
■ Nie zawiera biocydów
■ Naturalna ochrona przed glonami i grzybami dzięki optymalnej równowadze wilgoci
■ Przyjazny dla środowiska
■ Naturalnie biały lub barwiony w masie
■ Łatwy w obróbce maszynowej
■ Zawiera dodatek substancji uszlachetniających w celu hydrofobizacji i poprawy przyczepności
■ Dostępny w różnym uziarnieniu i z dodatkiem miki
■ O szlachetnej fakturze cykliny

Właściwości

Worek 25 kgWielkość opakowań

Biel naturalna z dodatkiem miki lub bez.
Inne kolory na zapytanie.

Barwa

Mineralny matowy.Stopień połysku

W suchym, chłodnym miejscu, pwyżej 0°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych. Przechowywać jak produkty zawierające cement lub wapno.
Okres przechowywania ok. 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

Składowanie

■ Opór dyfuzyjny µ (H2O): ≤ 20 według EN 998-1
■ Wytrzymałość na ściskanie: Klasa CS I według EN 998-1
■ Gęstość związanej zaprawy: ok. 1,5 kg/dm3 według DIN EN 1015-10
■ Współczynnik nasiąkliwości wodą:
Współczynnik nasiąkliwości wodą

w ≤ 0,20 kg/(m²h1/2) według DIN EN 1015-18
Klasa Wc 2 według EN 998-1

■ Konsystencja: sucha zaprawa
■ Struktura, faktura: Struktura szlachetnego tynku drapanego o wielkości

ziarna ok. 1,5 / 3 / 4 mm.
■ Spoiwo: Hydraulicznie wiążące wapno, spoiwa mineralne

wg DIN EN 197-1 oraz DIN EN 459-1, jak również
stopniowane, według DIN 53237 odporna na
działanie światła kombinacja pigmentu- wypełniacza -
granulatu oraz mineralne dodatki.
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Sposób użycia

Podłoże musi być równe, czyste, suche, mocne, nośne oraz pozbawione substancji zmniejszających
przyczepność. Podłoża muszą być równomiernie wyschnięte, aby uniknąć powstałych odchyleń
kolorystycznych tynku wykończeniowego.

Nowe tynki podkładowe na nieocieplonym murze (np. Capatect 170 Leichtgrundputz,  Capatect GUP
FaserFix 210, Capatect GUP FL 201) muszą być wystarczająco suche i chłonne. Powierzchnia tynku
podkładowego musi być szorstka. W tym celu uszorstnić i przeczesać jeszcze świeżą warstwę
podkładową poziomo za pomocą pacy zębatej 5 x 5 mm lub podobnej. Alternatywnie można użyć
plastikowej miotły, aby uzyskać wystarczająco szorstką powierzchnię.

W przypadku stosowania na systemach ociepleń warstwa zbrojona (wykonana np. z Capatect-
Armierungsputz 133 LEICHT, oder Capatect X-TRA 300) powinna być "przeczesana" pacą zębatą ok.
5x5 mm w kierunku poziomym. Przestrzegać minimalnych grubości warstw.

W zależności od temperatury i chłonności należy zagruntować podłoże środkiem Sylitol® RapidGrund
111.

Przygotowanie podłoża

Na małych powierzchniach możliwa jest aplikacja ręczna. W przeciwnym razie należy zastosować
odpowiednią technikę maszynową (patrz również instrukcja wykonawcza).

Należy zwrócić uwagę na równomierne nałożenie materiału. Należy pracować metodą mokrym w
mokre, aby uniknąć widocznych poziomów podestów rusztowania. Ważne jest, aby upewnić się, że
ilość wody zarobowej pozostaje taka sama i że czasy mieszania są takie same.

Sposób nakładania

Przy doborze szyn należy wziąć pod uwagę grubość ostatecznego tynku. Szyny należy zatopić w
warstwie zbrojenia. Odpowiednie szyny można znaleźć w ofercie produktowej.

Grubość warstwy tynku Capatect Edelkratzputz zależy od wybranej wysokości szyny.

Wypoziomować i zeskrobać świeży tynk pacą zębatą, aby usunąć wszelkie uwięzione pęcherzyki
powietrza.

Po odpowiednim czasie wydrapać równomiernie całą powierzchnię, okrężnymi ruchami, pacą
kolczastą do tynku starając się zebrać tylko jego zewnętrzną warstwę. Następnie resztki luźnego
kruszywa delikatnie omieść szczotką od góry do dołu. Należy unikać zbyt mocnego przyciskania
narzędzia strukturującego oraz zbyt intensywnego drapania w jednym miejscu aby uzyskać
jednomierną fakturę a powierzchnia tynku byla równa.
Operacja drapania rozluźnia składniki tynku. Dlatego mimo zamiatania powierzchni nie można
wykluczyć dalszego osypywania się. Takie zachowanie jest typowe dla tynku drapanego, a nie jest
wadą produktu.
Po przetarciu grubość tynku wykończeniowego wynosi ok. 6-12 mm w zależności od uziarnienia.

Przylegające do siebie płaszczyzny powinny być tynkowane przez tego samego pracownika, aby
uzyskać jednorodną powierzchni i uniknąć indywidualnych różnic związanych z wykonywaniem prac
przez różne osoby.

Ze względu na użycie wypełniaczy i dodatków naturalnych możliwe są nieznaczne różnice w
odcieniach. Na obrabianych na bieżąco powierzchniach należy z tego powodu używać tylko
materiałów o tym samym numerze serii. Produkty posiadające różne numery serii wymieszać ze sobą.

Produkt Faktura Uziarnienie
(mm)

Zużycie ok.
(kg/m²)

Grubość
nakładania

(mm)

Grubość
ostateczna

(mm)

Capatect
Edelkratzputz

z miką lub

K15 1,5 15-17 ok. 10 6-9

K30 3,0 17-19 ok. 12 9-12

K40 4,0 22-24 ok. 14 10-12

Zużycie

Przykładowe zużycie: ok. 22 kg suchej zaprawy/m² przy ok. 14 mm grubości nakładania i ok. 10 mm
grubości ostatecznej = ok. 1,2 m2 na worek 25 kg.

Podane wartości zużycia są danymi orientacyjnymi, które nie uwzględniają strat przy nakładaniu.
Należy uwzględnić także odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki.

Temperatura otoczenia, podłoża i materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż
+5°C i wyższa niż +30°C. Prac nie należy wykonywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub silnym
wietrze bez stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie należy stosować materiału
podczas mgły oraz poniżej punktu rosy.

Warunki obróbki

W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65% warstwa tynku jest
powierzchniowo sucha po ok. 24 godz. Po ok. 7 dniach warstwa jest całkowicie sucha i w pełni
odporna na obciążenia.
Tynk zasycha przy udziale procesu hydratacji (uwodnienia) oraz w sposób fizyczny, tzn. przez
odparowywanie wody zarobowej. W związku z tym w chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej
wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu. W razie potrzeby przykryj rusztowanie
plandekami, aby chronić powierzchnię w fazie schnięcia przed skutkami deszczu .

Czas schnięcia
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Wodą natychmiast po użyciu.Czyszczenie narzędzi

Capatect Edelkratzputz może być nakładany maszynowo przy użyciu agregatów tynkarskich lub
betoniarki o pracy ciągłej (pompy tłokowe, pompy ślimakowe, pompy mieszające) odpowiednio
wyposażone do pracy z tynkiem drapanym. W przypadku ręcznego nakładania zaprawę można
rozmieszać przy użyciu betoniarki lub wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego. Całość rozrobić do
jednolitej pozbawionej grudek masy. Czas mieszania ok. 3 - 4 min. Przestrzegać jednakowego czasu
mieszania ponieważ stała konsystencja zaprawy ma wpływ na prawidłowy wygląd tynku po związaniu.

Ilość wody potrzebna do rozrobienia 25 kg zaprawy wynosi 5,5-6 l.

W przypadku aplikacji maszynowej należy stosować urządzenia przystosowane do tego typu tynków.

Zastosowanie produktu

Doboru odpowiedniej maszyny tynkarskiej, długości i średnicy węża należy dokonać w zależności od
sytuacji na danym obiekcie. (Patrz instrukcja wykonania) Ważne jest, aby czas mieszania był
wystarczająco długi. Ważne jest zapewnienie jednakowego czasu mieszania i dodawania wody,
ponieważ stała konsystencja mokrej zaprawy jest warunkiem uzyskania późniejszej doskonałej i
równej powierzchni tynku.

Wskazówka:
Praktyczne zużycie wody - szczególnie wprzypadku tynków barwionych może ulegać odchyleniom. Na
każdy worek należy używać taką samą ilość wody, ponieważ w przeciwnym razie mogą wystąpić
różnice w strukturze lub barwie tynku.

Przykładowe wyposażenie
maszynowe

Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

Należy unikać wpływu deszczu i/lub światła słonecznego w fazie schnięcia tynku, w razie potrzeby
stosować osłony na rusztowanich. Zbyt szybko wyschnięte powierzchnie tynku wydają się jaśniejsze.
Tynk drapany Capatect nie nadaje się do poziomych powierzchni narażonych na działanie wody.
Tynku nie należy także stosować w strefach niezabezpieczonych przed zawilgoceniem, podciąganiem
kapilarnym wody.
Przestrzegać norm DIN EN 13914-1, DIN 18550-1 i DIN 18350, VOB, część C odnośnie zastosowania
i wykonania.

Należy zwrócić uwagę na równomierną grubość tynku podczas wykonywania, gdyż przekroczenie lub
zmniejszenie tej wartości może prowadzić do wad w końcowej powłoce tynku.

Późniejsze naprawy tych obszarów mają negatywny wpływ na wykończenie tynku. W przypadku
ciemnych odcieni, naprężenia mechaniczne na powierzchni mogą powodować powstawanie jasnych
śladów (efekt pisania). Jest to właściwość charakterystyczna dla produktu i nie ma wpływu na jakość i
funkcjonalność produktu.

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. W razie konieczności zasięgnięcia
porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu lub
mgły. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe,
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/ lekarzem.

Wskazówki bezpieczeństwa
(stan na dzień wydania)

Może być po zatężeniu składowany, gdy jest to zgodne z miejscowymi przepisami.
EAK 170904

Utylizacja

Patrz karta charakterystyki wyrobu.Wskazówki bezpieczeństwa /
oznakowanie w transporcie

Z-33.41-130
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859

Dopuszczenie

Znak CE zgodnie z EN 998-1 jest umieszczony na opakowaniu produktu.Znakowanie CE

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Infolinia
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