
Teknisk information

Capatect Klisterbruk 084
Klisterbruk för dekortegel på Capatect fasadsystem

Produktbeskrivning

Klisterbruk för keramikplattor och klinker som ytskikt på Capatect fasadsystem.

Mineraliska underlagAppliceringsområde

■ Väderbeständigt
■ Vattenavvisande
■ Diffusionsöppet
■ Lämplig för Capatect fasadisolersystem
■ God vidhäftning

Materialegenskaper

25 kg säckFörpackningsstorlekar

CementgråKulörer

Svalt och torrtFörvaring

■ Brandklass A2-S1 enligt SS-EN 13501-01Teknisk data

■ Densitet: Härdat bruk ca 1,50 g/cm3

Användning

För klistring av keramiska material. Ingår i Capatect Fasadsystem samt i Capatect renoveringssystem. 

Före behandling skall ytor av puts, tegel, betong eller mycket väl förankrade färgskikt vara rena och
torra.

Ytförberedelse

Starkt sugande eller kritande ytor grundas med Koncentrat 111 som blandas 2:1 med vatten.

Ca 7-7,5 lit vatten/25kg. Bruket blandas i en tvångsblandare eller manuellt med lågvarvig borrvisp  till
en homogen massa utan klumpar. Låt bruket vila i 3-5 minuter och rör sedan om igen. Justera
konsistensen med vatten om så erfordras. Försök aldrig späda bruk som börjat härda.

Blandningsförhållande

Dekorteglet dubbeklistras enligt floating/buttering-metoden. Fogarna trycks/skrapas så att fogens djup
motsvarar plattans tjocklek.

Användningsmetod

VattenFörtunning

Ca 6 kg/m2 beroende på tandning och underlag.Förbrukning

Arbetstemperatur min. +5°C till max +30°C för material, underlag och omgivande luft. Undvik regn
och direkt solljus.

Applikationsförhållanden



Teknisk information

Ca 2-3 dygn beroende på temperatur och RF%.Torktid

Appliceras med tandspackel i horisontell riktning. Verktyg

Verktyg rengöres snarast med vatten.Rengöring av verktyg

Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.Anm

Råd

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.Rengöring och underhåll

Använd skyddshandskar, skyddsglasögon/ansiktsskydd och långbyxor.Särskilda risker (riskanmärkning)/
säkerhetsråd (status vid publicering)

Flytande rester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut förpackningen
noga efter användning. Väl tömda förpackningar lämnas till återvinningsstation.

Bortskaffande
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