Technická informace

Capatect Saniersystem podhoz
Postřiková malta (vrstva na zvýšení přilnavosti) na nasákavé
podklady v systému sanačních omítek Capatect podle WTA.
Certifikována podle WTA 2-9-04.
Popis výrobku
Účel použití

Vlastnosti
Balení / velikosti nádob
Barevné odstíny
Skladování

Hotová namíchaná, rychle tuhnoucí postřiková malta jako vrstva na zvýšení přilnavosti mezi zdivem a
následnými omítkami. Speciálně sladěná se systémem sanačních omítek Capatect podle WTA za
účelem vytvoření přilnavé vrstvy ve formě postřiku před nanášením omítek Capatect porézní jádro a
Capatect Rapid sanační omítka.
■ pojivová báze: cement s malým množstvím organických přísad
■ vysoká propustnost pro vodní páry
Pytle o obsahu 30 kg.
Cementově šedý.
V suchu, chraňte proti vlhkosti, jako cement. Lze skladovat nejméně 6 měsíců od data výroby.

Zpracování
Vhodné podkladové materiály

Vlhké nasákavé zdivo s obsahem solí, na vnitřních i venkovních plochách.

Úprava podkladového materiálu

Původní starou nebo poškozenou omítku úplně otlučte minimálně do výše 80 cm nad poškozenou
zónu. Zdivo důkladně očistěte. Drobivé křehké části, nečistoty, prach, staré živičné nátěry a jiné látky s
odpuzujícími účinky odstraňte. Drobivá malta ve spárách se musí vyškrábat minimálně do hloubky 2
cm. Otlučená stará omítka s obsahem solí se musí okamžitě odstranit.

Příprava materiálu

Na jeden pytel 30 kg nalijte potřebné množství studené a čisté vody (cca 5,0 l) do kbelíku na maltu a
pomalu přidávejte suchou maltovou směs. Míchejte silným míchadlem cca 2 minuty a rozdělejte tak,
aby hmota neobsahovala hrudky a byla homogenní. Na rozdělání materiálu lze použít míchačku s
nuceným mícháním nebo s volným násypem materiálu. Je-li zapotřebí, může se konzistence po krátké
době zrání dodatečně upravit malým přídavkem vody. Doba zpracování činí v závislosti na
povětrnostních podmínkách cca 1 hodinu.

Postup nanášení

Silně nasákavé podklady v případě potřeby předem navlhčete. Rozmíchanou mokrou maltu nahazujte
manuálně nebo strojně postřikovým způsobem. Zdivo musí mírně prosvítat, smí být pokryto jen asi z
50 %. Před dalším nanášením se musí dodržet doba tuhnutí minimálně 24 hodin (v závislosti na
povětrnostních podmínkách).
Na ochranu proti působení deště během fáze vysychání případně zakryjte plochu plachtami.

Spotřeba

Cca 5,0 kg/m2 suché maltové směsi při postřikovém nanášení. U těchto údajů spotřeby se jedná o
směrné hodnoty bez ztrát rozsypáním a smršťováním. Je třeba přihlédnout k odchylkám v závislosti na
daném objektu a podmínkách zpracování.

Podmínky při zpracování

Nanášení za teploty pod +5°C (teplota stavby, materiálu a okolního vzduchu), za prudkého slunečního
záření, za deště bez ochranných opatření, za mlhy nebo za teploty pod hranicí rosného bodu není
povoleno.

Technická informace
Vysychání / doba vysychání

Čistění nářadí

Při +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu bude postřiková malta za 24 hodin vyschlá na povrchu,
proschlá a schopná nanášení dalších vrstev. Malta vysychá vlivem hydratace a fyzikálně, tzn.
odpařováním záměsové vody. V chladném období a za vysoké vlhkosti vzduchu proto dochází k
prodloužení vysychání.
Nástroje čistěte okamžitě po použití vodou.

Pokyny
Bezpečnostní pokyny a doporučení
(stav v době tisku)

Obsahuje cement (portland).
Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Zamezte
vdechování prachu. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Po
manipulaci důkladně omyjte vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte
lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI
STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla. Skladujte na suchém místě.

Likvidace

Servisní středisko pro zákazníky

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly.
Zbytky materiálu: 17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a
demoličních odpadů)obsahující nebezpečné látky
Znečištěné obaly: 15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné.
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