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Montajul sistemelor de termoizolație in sezonul rece
Stimați Parteneri,
Deși suntem în pragul sezonului rece, multe lucrări de termoizolație sunt încă în toi sau trebuie
încheiate conform termenelor de execuție.
Prin prezenta informare, compania DAW Bența dorește să vă informeze cu privire la tehnologia de
lucru și să vă ofere soluția adecvată pentru sezonul rece: produsele SPRINTER.
În sezonul rece umiditatea aerului depășește 7080%, iar temperaturile sunt scăzute. În aceste
condiții, timpii de uscare ai materialelor de
construcții se prelungesc semnificativ. Materialele
obișnuite pot fi aplicate la temperaturi de minim
+5°C atât pentru aer, material cât și pentru stratul
suport, pe toată perioada de aplicare și uscare.
Recomandăm
întreruperea
următoarele condiții:

lucrărilor

în

▪

la temperaturi mai mici de +5°C, atât ziua
cât și pe timpul nopții;

▪

când umiditatea aerului depășește 80%;

▪

înainte și după ploaie sau ceață;

▪

în condiții de vânt puternic.

Atenție !
În cazul nerespectării recomandărilor, consecințele sunt costisitoare și greu de remediat.
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Soluția Caparol pentru sezonul rece: produsele SPRINTER
Produsele SPRINTER sunt concepute special pentru aplicare în sezonul rece în condiții de
temperaturi scăzute și umiditate ridicată. Aditivii prezenți în aceste produse, determină uscarea
rapidă prin formarea unei pelicule la suprafață. Astfel produsele devin rezistente la intemperii după
circa 6 ore de la aplicare, în funcție de condițiile meteo.
Gama Sprinter cuprinde mortar pentru lipire și armare - Capatect Klebespachtel 186M, mase de
armare organice - CarbonSpachtel și ZF-Spachtel 699 și tencuieli decorative Capatect AmphiSilanFassadenputz și Caparol ThermoSan Fassadenputz.

Utilizând produsele SPRINTER beneficiați de:
▪

aplicarea termosistemelor până la 0°C
(pentru aer, material și strat suport);

▪

un timp de uscare rapid;

▪

mai multe zile pentru aplicare;

▪

siguranță testată de experți.

Prețurile produselor speciale Sprinter sunt disponibile la solicitări punctuale
Pentru orice întrebări legate de aceste produse sau modul lor de aplicare, vă stăm la dispoziție și suntem
gata să răspundem întrebărilor dumneavoastră, atât pe adresa de e-mail tehnic@caparol.ro cât și telefonic
la numărul apelabil gratuit 0800.800.600.
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