
Teknisk information

ArmaReno 700
Torrbruk med många användningsområden

Produktbeskrivning

Filtbart bruk som används i Capatect Fasadsystem & Renoveringssystem. Lämpligt för både fasad-
och sockelytor. Kan även användas som färdigt ytskikt.

Mineraliska underlag, isoleringAppliceringsområde

■ Vattenavvisande
■ Mycket diffusionsöppen
■ Fiberförstärkt
■ Hög vidhäftning

Materialegenskaper

25 kg säck
800 kg One-Way box
1000 kg Big-bag

Förpackningsstorlekar

NaturvitKulörer

Svalt, torrt och frostfritt. Undvik direkt solljus. Lagringstid ca 12 månader.Förvaring

■ Brandklass:  A2-s1,d0 (icke brännbar)
■ Kapillär vattenupptagning: ≤ 0,2kg/ (m² · h0,5) enl. DIN EN 1015-18  klass Wc 2 enl. DIN EN 998-1

Teknisk data

■ Max kornstorlek: 1 mm
■ Diffusionskoefficient µ (H2O)?: ≤ 25 enl. DIN ISO 7783
■ Diffusionstal luftlagertjocklek sdH2O: ca 0,05 enl. DIN EN 7783 - vid normal

skikttjocklek
■ Vattenabsorptionskoefficient (w-värde): w ≤ 0,1kg/ (m²· h0,5) enl. DIN EN 1062-3
■ Tryckhållfasthet: Klass CS III enl. DIN EN 998-1

Användning

Underlag skall vara rena, fasta och torra. Starkt sugande ytor kan grundas med Sylitol Koncentrat 111
som sädes 2:1 med vatten.

Ytförberedelse

En säck (25kg) blandas med ca 5,5-6,5 liter vatten.Användningsmetod

Klistring utav isolerskivor (EPS eller Mineralull) skall helst utföras med hellimning. Vid sträng/
punktlimning krävs att ≥ 40% utav ytan har vidhäftning med klisterbruket. Vid användning ner i mark
skall ArmaReno 700 fukt-/vattenskyddas upp till min. 50mm ovan färdig mark (med t.ex Capatect
SockelFlex 2K).



Teknisk information

VattenFörtunning

ca 1,6kg/m²/mmFörbrukning

Mellan +5⁰C och +30⁰C för material, omgivande luft och underlag för hela torktiden.Applikationsförhållanden

Yttorrt ca 24h (vid +20⁰C och RF 65%). Genomtorr efter ca 3-7 dygn. Vidare behandling bör ske
tidigast efter 1 dygn/mm putstjocklek.

Torktid

Appliceras med spackel eller speciellt anpassad putsspruta.Verktyg

Rengöres med vatten snarast efter användning.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

Produkten är märkningspliktig. Säkerhetsdatablad finns på www.caparol.seSärskilda 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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