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Technická informace

Capatect CarboNit Easy

Dvousložková, lehká, vysoce odolná stěrková hmota na organické bázi posílená uhlíkovými vlákny.
Jmenovitá tloušťka vrstvy 3 nebo 5 mm.

Popis výrobku
Oblast použití Dvousložková armovací hmota s extrémní rázovou odolností sestává z pastovité hmoty

Capatect CarboNit Easy a práškové hmoty Capatect CarboNit Easy Powder. Díky
speciálním lehčeným přísadám je Capatect CarboNit Easy vysoce elastická a tedy i velice
dobře zpracovatelná armovací hmota pro armované základní vrstvy. Proto je dobře
použitelná na renovaci fasád a polystyrenových tepelně izolačních systémů. Díky
vysokému podílu uhlíkových vláken a obsahu nanokrystalických částic je Capatect
CarboNit Easy vysoce odolný a necitlivý na vznik trhlin.

Vlastnosti - optimalizovaná kvalita pro snadné zpracování
- posílený uhlíkovými vlákny
- zvýšená odolnost proti vzniku trhlin
- bez napětí
- vysoká vydatnost
- odolnost vlivům povětrnosti
- optimalizovaná přídržnost a elasticita

Technická data - přídržnost ≥ 0,3 MPa
- nasákavost W3 - nízká
- prodyšnost pro vodní páry V2 - střední
- hustota: 1300 kg/m3

- odolnost zvýšenému rázu 30 J pro základní vrstvu 5 mm
- odolnost zvýšenému rázu 20 J pro základní vrstvu 3 mm

Balení Kombibalení 22 kg (20 kg Capatect CarboNit Easy + 2 kg Capatect CarboNit Easy
Powder)
24 vědra na paletě

Materiálová báze Umělá pryskyřice vylepšená speciálními lehkými plnivy, nanokrystalickými
kaciumalumináty, kalciumsilikáty a oxidy hořčíku

Odstín Capatect CarboNit Easy: světle béžový
Capatect CarboNit Easy Powder: bílý

Skladování Skladujte v suchu a chladnu, ale ne na mrazu. Originálně uzavřené nádoby lze skladovat
nejméně 12 měsíců od data výroby.

Zpracování
Podmínky použití V zásadě platí náš montážní návod tepelně izolačních systémů Capatect.

Příprava podkladu Případné přesahy polystyrenových desek tepelně izolačního systému obruste, a
odstraňte prach. Podklad musí být nosný, čistý, bez uvolňujících se součásti a
separačních složek. Poškozené, odlupující se minerální nátěry nebo omítky beze zbytku
odstraňte. Separované části omítky odstraňte a místa opravte. Pískující nebo křídující
minerální omítky nebo nátěry důkladně očistěte až na pevný podklad a opatřete
základním nátěrem Caparol Tiefgrund LF. Při výskytu trhlin v omítce musí nejdříve
odborník stanovit jejich příčinu. Teprve potom je možné rozhodnout, jak a zda vůbec lze
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fasádu sanovat.

Příprava materiálu Práškovou složku přidejte k pastovité složce a promíchejte pomaluběžným míchadlem
(max. 400 ot./min.) do homogenní hmoty bez hrudek. Množství obou složek je v balení
přesně odměřeno, nepřidávejte proto žádné další přísady. Smíchaný materiál lze při  20
oC zpracovat do 30 minut. Vyšší teploty tuto dobu zkracují, nižší prodlužují.

Nanášení materiálu Zhotovení základní vrstvy:
Po osazení systémových lišt (rohové, nadpražní, dilatační, etc.) a diagonálního armování
v rozích otvorů se Capatect CarboNit Easy nanese na podklad v šíři pásů odpovídajících
šíři výztužové tkaniny zubatým hladítkem (velikost zubů se řídí požadovanou tloušťkou
vrstvy). Do nanesené vrstvy se zatlačí pásy výztužové tkaniny s přesahy alespoň 10 cm.
Tkanina se překryje vrstvou tmelu a povrch se uhladí,  aby bylo zajištěno spolehlivé
překrytí výztužné tkaniny. Jmenovitá tloušťka vrstvy je 3 mm (v tomto případě je
výztužová tkanina uložena ve středu vrstvy), nebo 5 mm (v tomto případě je tkanina
překryta jednou třetinou tloušťky vrstvy).

Při renovaci:
Capatect CarboNit Easy se použije v rámci sanace fasád jako vyrovnávací tmel na
poškozené omítky masivního zdiva nebo polystyrenových tepelně izolačních systémů
před nanesením nové strukturované omítky. Capatect CarboNit Easy s výztužovou
tkaninou Capatect se nanese na podklad, připravený podle odstavce Příprava podkladu.
V případě renovace polystyrenového tepelně izolačního systému prosím bezpodmínečně
kontaktujte našeho obchodně technického zástupce

Pro montáž tepelně izolačního systému platí pravidla uvedená v příslušných právních
předpisech, normách a návodu pro montáž tepelně izolačních systémů Capatect.

Spotřeba Základní vrstva o jmenovité tloušťce 3 mm: cca 4,2 kg/m2.
Základní vrstva o jmenovité tloušťce 5 mm: cca 7,0 kg/m2.
Jedná se o doporučené nezávazné hodnoty spotřeby. Skutečná spotřeba závisí na více
faktorech a určíte ji na pokusné ploše.

Podmínky zpracování Nepracujte při teplotách pod +5 oC, na přímém slunečním svitu, za deště nebo silného
větru. Tyto podmínky musí být dodrženy nejméně 2 dny po aplikaci. Pozor na noční
mrazíky.

Doba schnutí Při +20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu cca 24 hodiny, podle tloušťky vrstvy. Nižší
teplota a vyšší vlhkost vzduchu tento čas prodlužují.

Čištění nářadí Ihned po použití vodou.

Instrukce
Bezpečnostní
upozornění

Pastovitá složka a prášková složka jsou hodnoceny odlišně. Pastovitá složka není
nebezpečnou směsí.
Prášková složka:
Xi - dráždivý
Obsahuje cement
Dráždí dýchací orgány a kůži. Nebezpečí vážného poškození očí. Uchovávejte mimo
dosah dětí. Nevdechujte prach. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě
důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný
oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při požití okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Snížený obsah chromanů podle 2003/53/EG. Limitní hodnota je zajištěna přídavkem
redukčních prostředků po dobu 6 měsíců od data výroby

Likvidace K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zbytky materiálu a znečištěné
obaly likvidujte podle místních předpisů.
Kódy odpadů:
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Přípravek: 16 03 03 Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky. Nebezpečný
odpad.
Ztvrdlý přípravek: 10 13 11 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu
neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10. Ostatní odpad.
Znečištěný obal: 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné. Nebezpečný odpad

Technické poradenství V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v
praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s
podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci
s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli
poskytnout detailní rady k daným objektům.

Servisní středisko tel. 387 203 402
fax 387 203 422
e-mail: cbudejovice@caparol.cz

Technická informace - vydání: březen 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství
podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně
správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek
v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.


