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Capatect Porengrundputz
Renowacyjny tynk podkładowy. Wyrównuj cy i gromadz cy sole
tynk podkładowy w systemie tynków renowacyjnych Capatect-
Sanierputzsystem WTA. Zgodny z wymaganiami normy PN EN
998-1. Certyfikowany zgodnie z wytycznymi WTA.

Opis produktu

Gotowy do zarobienia wod , hydrofobizowany, mineralny tynk podkładowy stosowany jako warstwa
buforowa dla rozpuszczonych soli, specjalnie opracowany do systemu tynków renowacyjnych
Capatect-Sanierputzsystem WTA. Tynk podkładowy o du ej obj to ci porów, zapewniaj cy miejsce na
sole zawarte w materiale konstrukcyjnym cian. U ywany równocze nie jako tynk wyrównuj cy do
egalizacji wi kszych zagł bie  i nierówno ci muru. Stosowany powy ej poziomu gruntu i na
powierzchniach wewn trznych i zewn trznych.

Zastosowanie

Spoiwo: cement i białe wapno hydratyzowane.
Du a obj to  porów.
Odporny na mrozy i działanie soli zimowej do posypywania dróg.
Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej.

Wła ciwo ci

Konsystencja: sucha zaprawaDost pne rodzaje

Worek 25 kgWielko  opakowa

Cementowo-szaraBarwa

Przechowywa  w suchym miejscu, chroni  przed działaniem wilgoci – jak produkty zawieraj ce
cement.

Składowanie

Współczynnik kapilarnego pochłaniania wody: w24 > 1,28 kg/m2

Ilo  porów powietrznych w wie ej zaprawie: 29 % obj to ciowo
Współczynnik dyfuzji pary wodnej:  = 10.
Porowato : 52 % obj to ciowo
Wytrzymało  na ciskanie po 28 dniach: d = 6,5 N/mm2.
G sto  wie ej zaprawy: 1,1 kg/dm3.

Dane Techniczne

Najwi kszy rozmiar ziarna: 3,5 mm

Sposób u ycia

Wilgotny, obci ony solami mur; powierzchnie wewn trzne i zewn trzne. Wykonana wcze niej
obrzutka musi odpowiednio stwardnie  (min. 24 godz.)

Odpowiednie podło a

Istniej cy stary lub uszkodzony tynk całkowicie odbi  min. 80 cm powy ej granicy zawilgocenia lub
wykwitu solnego. Usun  zmurszałe cz ci, brud, kurz, stare powłoki bitumiczne i inne substancje
zmniejszaj ce przyczepno . Krusz c  si  zapraw  w spoinach usun  (wydłuba ) na gł boko
przynajmniej 2 cm. Odbity stary tynk zawieraj cy sole nale y natychmiast usun . Mur dokładnie
oczy ci  strumieniem wody pod ci nieniem lub strumieniem spr onego powietrza. Obrzutk  Capatect
Vorspritz  nanie  metod  sieciow  i pozostawi  do wyschni cia (min. 24 godz).

Przygotowanie podło a
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Do pojemnika przeznaczonego na zapraw  wla  odpowiedni  ilo  czystej, zimnej wody
przeznaczonej na worek 25 kg (ok. 7 - 8 l), a nast pnie powoli wsypywa  such  zapraw . Dokładnie
rozmiesza  mocnym mieszadłem elektrycznym pracuj cym na niskich obrotach w czasie ok. 3 min, a
do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Pozostawi  na krótki czas do „dojrzenia”. Po
upływie tego czasu materiał mo na w razie konieczno ci rozcie czy  do konsystencji roboczej
niewielk  ilo ci  wody. Najbardziej odpowiednie s  betoniarki przeciwbie ne. Nale y najpierw wla  3/4
wody zarobowej, nast pnie wsypa  such  zapraw . Podczas mieszania doda  pozostał  cz  wody.
Czas mieszania ok. 3 min. Pozostawi  na krótki czas po czym w razie konieczno ci rozcie czy , do
konsystencji roboczej niewielk  ilo ci  wody. Do maszynowej obróbki tynku mo na stosowa  agregaty
tynkarskie wyposa one w dodatkowy napowietrzacz. rednica w a podawczego 25 mm, wielko
dyszy 14 mm. W przypadku stosowania betoniarek przeciwbie nych nale y uwa a , aby nie
spowodowa  nadmiernego przemieszania (napowietrzenia) zaprawy. Na pocz tku prac nale y
dokona  kontroli g sto ci mokrej zaprawy, która nie mo e przekracza  1,3 kg/dm3. Rutynowe kontrole
podczas prowadzonych prac s  zalecane.

Przygotowanie materiału

Chłonne podło a intensywnie zwil y . Capatect Porengrundputz mo na nakłada  r cznie lub
agregatem tynkarskim, w jednym cyklu roboczym na grubo ci warstwy 10 - 40 mm. Nie nakłada
warstwy cie szej ni  10 mm. Puste spoiny w murze pozostałe po wydrapanej zaprawie mo na
wypełnia  podczas cyklu tynkowania. W zale no ci od warunków atmosferycznych czas gotowo ci
materiału do obróbki wynosi ok. 1 godz.

Sposób nakładania

Powierzchnie zgrubnie wyrówna  łat . Podczas schni cia tynku, w czasie pojawienia si  matowo-
wilgotnej powierzchni, nale y j  równomiernie przeczesa  poziomo za pomoc  stalowego grzebienia,
aby zwi kszy  przyczepno  dla nanoszonego pó niej tynku renowacyjnego Capatect Sanierputz
Rapid. Zbyt wczesna obróbka grzebieniem mo e spowodowa  wytworzenie si  warstwy szklistej, która
zmniejszy przyczepno  dla kolejnej warstwy tynku renowacyjnego.

Około 10 kg/m2 suchej zaprawy na 10 mm grubo ci warstwy. Podane zu ycie jest orientacyjne, nie
uwzgl dnia strat przy nakładaniu oraz strat zwi zanych ze skurczem materiału. Nale y uwzgl dni
tak e odchylenia uwarunkowane specyfik  obiektu i warunkami obróbki. W przypadku tynkowania
maszynowego zu ycie mo e nieznacznie wzrosn . W kalkulacjach nale y tak e uwzgl dni  wi ksze
zu ycie na ewentualne wyrównywanie nierówno ci podło a.

Zu ycie

Temperatura otoczenia i podło a podczas obróbki materiału i fazy schni cia nie mo e by  ni sza ni
+5°C. Prac nie nale y prowadzi  przy bezpo rednim nasłonecznieniu lub przy silnym wietrze. wie
warstw  chroni  przed deszczem oraz zbyt szybk  utrat  wody.

Warunki obróbki

W zale no ci od warunków atmosferycznych czas schni cia wynosi min. 10 dni na ka dy centymetr
nanoszonej warstwy (1 dzie /mm). Podczas gor cych dni nale y przedsi wzi  odpowiednie rodki
uniemo liwiaj ce zbyt szybkie wysychanie poło onego tynku. Tynk wysycha poprzez hydratacj
(uwodnienie) oraz w sposób fizyczny, tzn. przez odparowywanie wody zarobowej. W zwi zku z tym w
chłodnych okresach roku i/lub przy wysokiej wilgotno ci powietrza czas schni cia ulega wydłu eniu.
Je eli to konieczne we wn trzach nale y zastosowa  urz dzenia osuszaj ce.

Czas schni cia

Wod  natychmiast po u yciu.Czyszczenie narz dzi

Przeznaczony do stosowania przez wyszkolonych pracowników budowlanychWskazówka

W razie konieczno ci na rusztowaniu mo na umie ci  plandek  ochronn  w celu ochrony powierzchni
przed wpływem opadów atmosferycznych w czasie fazy schni cia. W warunkach wysokiej wilgotno ci
powietrza, np. w piwnicach, nale y zastosowa  odpowiednie suszarki do osuszania pomieszcze . Nie
dopuszcza  do zbyt szybkiego ogrzewania wn trz po wykonaniu tynków, co ma na celu unikni cie
powstawania rys skurczowych.
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Wskazówki

Działa dra ni co na skór .
Ryzyko powa nego uszkodzenia oczu. Chroni  przed dzie mi. Nie wdycha  pyłu. Zanieczyszczone
oczy przemy  natychmiast du  ilo ci  wody i zasi gn  porady lekarza. Zanieczyszczon  skór
natychmiast przemy  du  ilo ci  wody. Nosi  odpowiednie r kawice ochronne i okulary lub ochron
twarzy. W razie połkni cia niezwłocznie zasi gn  porady lekarza – pokaza  opakowanie lub etykiet .

Wskazówki bezpiecze stwa
(stan na dzie  wydania)

Deponowa  w specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerach. Całkowicie opró nione worki
nadaj  si  do utylizacji jako odpady budowlane. Nie utylizowa  z odpadami z gospodarstw domowych.
Nie dopu ci  do kontaktu z kanalizacj , podło em (ziemi ) lub zbiornikami wodnymi.

Utylizacja

W karcie niniejszej niemo liwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich wyst puj cych w
praktyce podło y. W przypadkach, które nie zostały opisane powy ej, pomocnym mo e okaza  si
kontakt z naszym Działem technicznym. Ch tnie udzielimy Pa stwu szczegółowych informacji
zwi zanych z konkretnym obiektem.

Doradztwo techniczne

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

Infolinia
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