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Specjalne farby do renowacji systemów dociepleñ o optymalnych
w³aœciwoœciach do regulacji wilgotnoœci.
Zgodne z DIN EN 1062.

Opis produktu
Przeznaczenie:
ThermoSan / Capamix ThermoSan s¹ specjalnymi farbami przeznaczonymi do renowacji
systemów dociepleñ. Charakteryzuj¹ siê optymalnymi w³asnoœciami fizycznymi takimi jak
wysoka odpornoœæ na opady atmosferyczne
i wysoka przepuszczalnoœæ dla pary wodnej.
Ze wzglêdu na swoj¹ znakomit¹ charakterystykê ThermoSan nadaje siê do malowania wszystkich stosowanych wyprawach
wierzchnich na systemach dociepleñ jak tynki
z ¿ywic syntetycznych i silikonowych, tynki
wapienne, cementowe, krzemianowe oraz tynki
lekkie. ThermoSan mo¿na równie¿ stosowaæ
na tradycyjnych powierzchniach fasad.
Spoiwo:
Kombinacja emulsji ¿ywic silikonowych oraz
specjalnej dyspersji tworzyw sztucznych.
Stopieñ po³ysku:
Matowy wg DIN 53 778.
Barwa:
Bia³a.
ThermoSan mo¿na samodzielnie barwiæ
w 228 odcieniach karty kolorystycznej
AmphiSilan
przy
u¿yciu
barwników
AmphiSilan-Volltonfarben. Ponadto istnieje
mo¿liwoœæ barwienia wg systemu Caparol 3DSystem.
Ca³oœæ samodzielnie zabarwionego materia³u
nale¿y zmieszaæ ze sob¹ w celu unikniêcia
ró¿nic kolorystycznych.
Przy zakupie min. 100 litrów w jednym odcieniu
na specjalne zamówienie mo¿liwa jest dostawa
materia³u zabarwionego fabrycznie.
ThermoSan nadaje siê do barwienia
maszynowego w systemie Capamix w wielu
odcieniach z kolekcji kolorystycznych Caparol
3D-System, Alpinacolor, AmphiSilan/Sylitol,
Panorama, Stadtbild 200 i w wielu innych atrakcyjnych barwach.

Opakowania:
ThermoSan
12.5 l.
Capamix ThermoSan
1.25, 5 oraz 10 l.
ThermoGrund
10 l.

W³asnoœci:
■ Wodorozcieñczalna, o s³abym zapachu.
■ Odporna na warunki atmosferyczne wg
VOB.
■ Wysokoodporna na opady atmosferyczne,
co odpowiada I klasie „niska przepuszczalnoœæ dla wody” wg DIN EN 1062,
wartoœæ w<0.1 kg/m2 • h0,5.
■ Wysoce przepuszczalna dla pary wodnej,
co odpowiada I klasie „wysoka dyfuzja
pary wodnej” wg DIN EN 1062, wartoœæ
sdH2O<0.14 m.
■ O dzia³aniu grzybobójczym i glonobójczym, zapobiegaj¹cym rozwojowi grzybów, mchów i glonów.
■ Odporna na zasady, nie zmydlaj¹ca siê.
■ Wysoko przepuszczalna dla dwutlenku
wêgla.
■ Nie tworzy b³ony, mikroporowata.
■ O niskich naprê¿enia wewnêtrznych, nie
wykazuj¹ca w³aœciwoœci termoplastycznych.
■ £atwa w obróbce.
■ Szlamuje drobne rysy na powierzchni
tynku.

Sk³adowanie:
Sk³adowaæ w ch³odnym miejscu powy¿ej
temp. 0°.
Uwaga:
Chroniæ przed dzieæmi. W przy-padku kontaktu
z oczami lub skór¹ natychmiast obficie przemyæ wod¹. Przy natryskiwaniu nie wdychaæ
oparów. Zapobiegaæ przedostaniu siê farby do
zbiorników wodnych. Os³a-niaæ powierzchnie
nie przeznaczo-ne do malowania. Natychmiast
usuwaæ odpryski farby z lakieru, szk³a, ceramiki, metalu, kamienia.
Utylizacja:
Ca³kowicie opró¿nione pojemniki nadaj¹ siê do
utylizacji. Resztki materia³u po wyschniêciu
traktowaæ jako odpady budowlane lub domowe.
Kod produktu dla farb i lakierów:
M-SF01
Materia³ uzupe³niaj¹cy:
ThermoGrund
Specjalny œrodek gruntuj¹cy do systemów
dociepleñ oraz specjalny rozcieñczalnik dla
produktu ThermoSan.

Wykonawstwo
Przygotowanie:
W przypadku wystêpowania nalotu glonów lub
pleœni, powierzchnie nale¿y najpierw oczyœciæ
przez zeszczotkowanie, zeskrobanie lub zdrapanie. Powierzchnie przemyæ nastêpnie
preparatem Capatox i pozostawiæ do wyschniêcia.
Budowa pow³ok:
Warstwê gruntuj¹c¹ lub po-œredni¹ wykonaæ
farb¹ ThermoSan / Capamix ThermoSan rozcieñczon¹ maks. 10% wody. W wiêkszoœci
przypadków mo¿na zrezygnowaæ z dodatkowej
pow³oki gruntuj¹cej poprzez u¿ycie domieszki
maks. 10% œrodka ThermoGrund.
Warstwê wierzchni¹ wykonaæ farb¹ ThermoSan
/ Capamix ThermoSan rozcieñczon¹ maks. 5%
wody.
Miêdzy nak³adaniem kolejnych warstw nale¿y
zachowaæ przynajmniej 12-godzinne przerwy
na wyschniêcie.
Sposób nak³adania:
Malowaæ pêdzlem, wa³kiem lub urz¹dzeniami
natryskowymi typu airless lub wa³kami
natryskowymi.
Natryskiwanie metod¹ airless:
k¹t natrysku :
50°
dysza :
0,026-0,031"
ciœnienie :
150-180 bar
Narzêdzia po u¿yciu umyæ wod¹.
Zu¿ycie:
Ok. 150 - 200 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na g³adkich pod³o¿ach. Na powierzchniach szorstkich zu¿ycie jest odpowiednio
wiêksze. Dok³adne zu¿ycie ustaliæ na podstawie próby.
Minimalna temperatura obróbki:
+5°C dla otoczenia i pod³o¿a.
Czas schniêcia:
W temp. +20°C i wzglêdnej wilgotnoœci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha
po 2-3 godz., po 12 godz. nadaje siê do
powtórnego
malowania.
Pow³oka
jest
ca³kowicie sucha i w pe³ni wytrzyma³a po ok. 3
dniach. W ni¿szych temperaturach i przy
wy¿szej wilgotnoœci powietrza czasy te ulegaj¹
wyd³u¿eniu.
Uwaga:
W celu unikniêcia ró¿nic kolory-stycznych na
z³¹czach pasm roboczych, wiêksze powierzchnie nale¿y malowaæ w jednym cyklu i ³¹czyæ
pasma na mokro.
Nie stosowaæ na powierzchniach poziomych
nara¿onych na d³ugotrwa³e dzia³anie wody.
Przy pomocy opisywanych œrodków mo¿na
dokonywaæ obróbki jedynie nienaruszonych
systemów dociepleñ. W przypadku uszkodzonych powierzchni sugerujemy zastosowanie systemu Capatect-Renovierungssystem
do systemów dociepleñ.
Do systemów dociepleñ z warstw¹ styropianow¹ nie wolno stosowaæ œrodków do gruntowania zawieraj¹cych rozpuszczalniki.

Odpowiednie pod³o¿a i ich przygotowanie
Pod³o¿e musi byæ suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszaj¹cych przyczepnoœæ.
Systemy dociepleñ:
Nienaruszone systemy dociepleñ o powierzchniach wykonanych z tynków na bazie ¿ywic
syntetycznych, krzemianowych i silikonowych,
wapienno-cementowych oraz z tynków lekkich:
Tynk oczyœciæ odpowiedni¹ metod¹. W przypadku zmywania starych, nienaruszonych tynków
na bazie ¿ywic syntetycznych strumieniem
wody pod ciœnieniem, a szczególnie strumieniem gor¹cej wody pod wysokim ciœnieniem,
temperatura nie mo¿e przekraczaæ 60°C. Po
oczyszczeniu pozostawiæ do przeschniêcia.
Tynki noœne o normalnej ch³onnoœci malowaæ
bezpoœrednio œrodkiem ThermoSan / Capamix
ThermoSan z dodatkiem maks. 10% preparatu
ThermoGrund.
Pod³o¿a silnie ch³on¹ce nale¿y najpierw
zagruntowaæ warstw¹ materia³u ThermoGrund.
Typowe powierzchnie zewnêtrzne:
Tynki wapienne, wapienno-cementowe
i cementowe:
Nowe tynki powinny byæ zwi¹zane i suche.
Nale¿y usun¹æ warstwy pyl¹ce lub œcie-raj¹ce
siê oraz zaschniête mleczko cemen-towe.
Stare tynki nale¿y oczyœciæ mechanicznie lub
zmyæ strumieniem wody pod ciœnieniem.
Zagruntowaæ œrodkiem ThermoSan / Capamix
ThermoSan z dodatkiem 10% preparatu
ThermoGrund, a w przypadku silnej ch³onnoœci
pod³o¿a œrodkiem ThermoGrund.
Pod³o¿a pyl¹ce lub osypuj¹ce siê, wzglêdnie
bardzo zniszczone zagruntowaæ materia³em
AmphiSilan-Grundfestiger, w razie potrzeby
dwukrotnie metod¹ „mokrym w mokre”.
Stare pow³oki i tynki krzemianowe:
Mocne pow³oki oczyœciæ mechanicznie lub
zmyæ strumieniem wody pod ciœnieniem.
S³abe i zwie-trza³e pow³oki usun¹æ przez
zeskrobanie, zeszlifowanie lub zdrapanie.
Zagrun-towaæ
œrodkiem
AmphiSilanGrundfestiger.
Noœne pow³oki z farb dyspersyjnych:
Powierzchnie lekko po³yskuj¹ce przesz-lifowaæ.
Stare zabrudzone i kreduj¹ce pow³oki oczyœciæ
strumieniem wody pod ciœnieniem. Gruntowaæ
œrodkiem ThermoSan / Capamix ThermoSan
z dodatkiem 10% preparatu ThermoGrund
Nienoœne pow³oki z lakierów, farb dyspersyjnych lub tynków z ¿ywic syntetycznych:
Ca³kowicie usun¹æ stosuj¹c odpowiedni¹
metodê, np. w sposób mechaniczny lub przez
wy³ugowanie, a nastêpnie oczyszczenie strumieniem gor¹cej wody pod ciœnieniem.
Gruntowaæ materia³em ThermoSan / Capamix
ThermoSan z dodatkiem 10% preparatu
ThermoGrund. Powierzchnie pyl¹ce, osypuj¹ce
siê i mocno ch³on¹ce zagruntowaæ œrodkiem
AmphiSilan-Grundfestiger.
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Mur licowy z ceg³y ceramicznej:
Do malowania nadaj¹ siê tylko mrozoodporne
ceg³y licowe lub klinkierowe bez zanieczyszczeñ. Mur nie mo¿e mieæ spêkanych spoin
i wykazywaæ wykwitów solnych. Gruntowaæ
œrodkiem AmphiSilan--Grundfestiger.
Jeœli po wykonaniu podk³adu farb¹ ThermoSan
/ Capamix ThermoSan pojawiaj¹ siê br¹zowe
przebarwienia, to warstwê wierzchni¹ nale¿y
wykonaæ farb¹ Duparol.
Mur licowy z ceg³y wapienno-piaskowej:
Do malowania nadaj¹ siê tylko ceg³y mrozoodporne bez zanieczyszczeñ i inklinacji jak
piasek i glina, mog¹cych powodowaæ przebarwienia i spêkania. Spoiny nie mog¹ byæ
spêkane. Powierzchnie brudz¹ce przy pocieraniu nale¿y oczyœciæ. Wykwity solne nale¿y
usun¹æ szczotk¹ na sucho.
Zagruntowaæ œrodkiem ThermoGrund.
Powierzchnie z wykwitami solnymi:
Wykwity solne usun¹æ przez zeszczotkowanie
na sucho. Zagruntowaæ œrodkiem AmphiSilanGrundfestiger.
W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwa³ego przylegania warstwy i likwidacji wykwitów solnych.
Wiêksze prace naprawcze wykonaæ przy
u¿yciu systemu tynków renowacyjnych
Capatect-Sanierputz-System.
Ubytki:
Ma³e ubytki naprawiæ szpachlówk¹ CaparolFassaden-Feinspachtel. Wiêksze ubytki do 20
mm zaleca siê reperowaæ mineraln¹ szpachlówk¹ Capalith-Fassadenspachtel P. Miejsca
szpachlowane nale¿y zagruntowaæ. Dodatkowe informacje znajduj¹ siê w kartach informacyjnych nr 710 i nr 720.

Konsultacje techniczne
W niniejszej karcie niemo¿liwe jest opisanie
wszystkich wystêpuj¹cych w praktyce rodzajów pod³o¿y oraz sposobów ich przygotowania
pod pow³oki malarskie. W przypadku obróbki
pod³o¿y, które nie zosta³y opisane w powy¿szej
karcie informacyjnej, konieczne jest skontaktowanie siê z naszym serwisem technicznym.
Chêtnie udzielimy Pañstwu szczegó³owych
informacji zwi¹zanych z konkretnym obiektem.

