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Winter Qualität - produse aplicabile în sezonul rece

Respectarea termenului de finalizare a unui proiect reprezintă prima prioritate a tuturor celor
implicați. Problemele apar atunci când condițiile meteo nefavorabile determină întreruperea sau
oprirea lucrărilor și implicit amânarea termenelor de finalizare. În aceste cazuri, nerespectarea
condițiilor de punere în operă a produselor nu este o soluție.
Deoarece fișele tehnice interzic aplicarea produselor standard sub temperatura de +5oC, DAW
BENȚA ROMÂNIA lansează gama de produse aplicabile în sezonul rece – WINTER QUALITÄT oferind astfel posibilitatea finalizării lucrărilor în timpul sezonului rece și implicit respectarea
termenelor de finalizare impuse.
Gama de produse Winter Qualität:
Funcție

Denumire

Cod

Ambalaj

Adeziv

Caparol Kleber 181 Winter Qualität

900769

25 kg

Masă de șpaclu

Caparol Klebespachtel 186M Winter Qualität

900783

25 kg

Amorsă

Caparol Putzgrund Winter Qualität

900784

25 kg

Tencuială decorativă

Silicon Fassadenputz K15 Winter Qualität

900785

25 kg

Tencuială decorativă

Silicon Fassadenputz K20 Winter Qualität

900786

25 kg

Tencuială decorativă

Silicon Fassadenputz R20 Winter Qualität

900787

25 kg
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Condiții de aplicare și funcționare
Caparol Kleber 181 WQ și Caparol Klebespachtel 186M WQ
Intervalul de temperatură pentru aplicare va fi între 0oC și +5oC. Oferă rezistență pănă la -7oC
Produsele nu se vor aplica pe un strat suport înghețat sau acoperit cu o peliculă de gheață
Timpul de prelucrare este redus comparativ cu cel al produselor standard
În timpul pauzelor de lucru acoperiți recipientele pentru evitarea formării unei pelicule în
recipient
Nu se depozitează la temperaturi negative
Nu se recomandă dibluire mai repede de 3 zile de la aplicare
Produsele din gama Winter Qualität nu sunt compatibile și nu pot fi amestecate cu produsele
standard
Nu se aplică în condiții de vânt și umiditate excesivă (≥ 90%)
Nu se recomandă acoperirea stratului de armare mai repede de 7-10 zile de la aplicare
Se recomandă utilizarea foliilor de iarnă pentru schelă și a tunurilor de căldură pentru
asigurarea condițiilor minime de aplicare

Caparol Putzgrund WQ și Silicon Fassadenputz WQ
Intervalul de temperatură pentru aplicare va fi între 0oC și +15oC
Datorită aditivilor speciali, la cca. 6-8 ore după aplicare se va forma o peliculă
superficială rezistentă la ploaie
Uscarea se realizează prin evaporarea apei, așadar umiditatea ridicată și temperatura
scăzută vor prelungi semnificativ timpul de uscare
Pelicula formată determină scăderea difuziei, așadar evaporarea apei din profunzime
va fi întârziată. Astfel, este absolut normal ca tencuiala să fie moale în profunzime și
umedă sub efectul formării de rouă, o perioadă îndelungată
Nu se aplică în condiții de vânt și umiditate excesivă (≥ 90%)
Nu se recomandă aplicarea amorsei și a tencuielii decorative mai repede de 7-10 zile
de la aplicarea stratului de armare
Se recomandă utilizarea foliilor de iarnă pentru schelă și a tunurilor de căldură pentru
asigurarea condițiilor minime de aplicare

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 şi telefonic la
numărul apelabil gratuit 0800.800.600
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