THERMISCHE GEVELISOLATIE

De betreffende technische informatiebladen raadplegen wat betreft mogelijke ondergronden, de nodige ondergrondvoorbereiding en de verwerking van onze producten.

CAPAROL HANDBOEK VERFSPUITSYSTEMEN

Geschikte spuit- en verwerkingsapplicatie
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Toesteltype*

Doorloopmenger
Doorloopmenger + wormpomp
Wormpomp
Mengpomp
Droog verspuiten

CT AmphiSilan-Fassadenputz

CT ThermoSan-Fassadenputz NQG

--++
---

++
-

Beschikbare verpakkingen
kg
20
25

CT AmphiSilanFassadenputz

CT ThermoSanFassadenputz NQG
X

THERMISCHE GEVELISOLATIE

Capatect AmphiSilan-Fassadenputz,
Capatect ThermoSan-Fassadenputz NQG

X

++ zeer goed geschikt + goed geschikt - beperkt geschikt -- niet geschikt
Opgelet: De doorvoerslangen voor het gewone gebruik voorspoelen met lijm!

Noodzakelijke gegevens
Stroomaansluiting
Wateraansluiting
Min. waterdruk
Waterdoorstroom
Max. slanglengte
- wormpomp
Slangdiameter
Eindslang Ø (5-10 m)
Rotor-stator-combinatie
- wormpomp
Compressor/luchtdruk

CT AmphiSilan-Fassadenputz

CT ThermoSan-Fassadenputz NQG

naargelang het toestel**
-

naargelang het toestel**
-

- 30 - 50 m ngl. toesteltype
35 mm
25 mm
naargelang het toestel:
- vol vermogen
min. 300 l/min, min. 3 bar

- max. 30 - 50 m ngl. toesteltype
35 mm
25 mm
naargelang het toestel:
- vol vermogen
min. 300 l/min, min. 3 bar

Productgebonden spuitgegevens
CT ThermoSan-Fassadenputz NQG

neen
neen
ja
neen
neen
K15:
6 mm
K20 + R20: 8 mm
K30 + R30: 12 mm

neen
neen
ja
neen
neen
K15:
6 mm
K20 + R20: 8 mm
K30 + R30: 12 mm

Preventie en veiligheid:
Productcode verven en lakken: BSW50
Spuitnevel niet inademen. Voor goede ventilatie zorgen.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting:
Oogbescherming:			
ruimtezichtbril
Handbescherming:		
handschoenen van natuurrubberlatex, polychlorpreen,
			
nitril, polyvinylchloride, fluorrubber, butylrubber. Bij het dragen van
			
beschermingshandschoenen wordt het dragen van katoenen
			
onderhandschoenen aangeraden.
Huidbescherming:		
voor alle onbedekte lichaamsdelen vette huidbeschermingszalf
			
gebruiken!
Ademhalingsbescherming:
partikelfilter P2, in afgesloten ruimtes volgelaatsmasker met perslucht
Lichaamsbescherming:		
wegwerpbeschermingspak dragen
zie ook veiligheidsfiche

* Aanwijzingen en voorbeeldapparatuur vindt u vanaf pagina 16.
** Zie informatie van de toestelfabrikant
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Eindpleisters klaar voor gebruik

Kleefpistool
Spuitkop
Toestel fijne pleister
Mengschroef
Namenger
Spuitmond

CT AmphiSilan-Fassadenputz

Reiniging van de toestellen onmiddellijk na gebruik met water. Bij pauzes de doorvoerslang niet in directe
zonnestralen laten staan. Recipiënten bijv. met folie afdekken en pistool en spuitmond onder water bewaren.
Afdekmaatregelen zie algemene richtlijnen. Spatten onmiddellijk met water afwassen.

