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Capalith-Fassadenspachtel P 720
Műgyantával erôsített ásványi alapú simítóanyag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felhasználás:  
Téglafalazat, gázbeton, beton és 
egyéb egyenetlen felületek simításá-
ra, sérült vakolat és betonfelületek 
pótlására, repedte homlokzatok javí-
tására hálóerősítéssel. 
 
Tulajdonságok:  
Időjárásálló. 
Nem roskad össze. 
Nem duzzad. 
Könnyen feldolgozható. 
Nedvesen nemezesedik. 
Sd érték (5 mm-es vastagságnál) ca. 
0,06 m 
 
Szín:  
Természetes fehér 
 
Kötőanyag:  
Műgyantával javított ásványi kötő-
anyag. 
 
Kiszerelés: 
25 kg zsák 
 

 
 
 
Alkalmas alapfelületek: 
Ásványi eredetű vakolatok, beton, 
gázbeton, erősített cementvakolatok, 
hordképes matt festékbevonatok, 
műgyanta és szilikonbázisú vakolatok 
Az alapfelület legyen száraz, szilárd, 
por- és szennyeződésmentes és 
hordképes.  
 
Alapfelületek kezelése: 
Az erősen szívó alapfelületeket be 
kell nedvesíteni. Egyenetlenül szívó 
és ásványi alapokat Sylitol Koncent-
rátummal kell, 2:1 arányban vízzel 
hígítva, alapozni. 
Festett alapokat megtisztítani és 
Caparol Putzgrunddal előkezelni. 
 
Keverési arányok: 
5-6 liter vízben 1 zsák (25 kg) 
Capalith Fassadenspachtel P-t cso-
mómentesen elkeverni és 5 percig 
pihenni hagyni. 
 
Feldolgozási idő: 
Kb. 1,5 óra 20 oC-os hőmérséklet és 
65 % os relatív páratartalom esetén. 
Csak ezen idő alatt felhasználható 
anyagmennyiséget dolgozzunk fel. 
 
Felhordás: 
Az ásványi eredetű alapfelületeket be 
kell nedvesíteni, a bevont felületeket 
Caparol Putzgrund alapozóval ala-
pozni. A bekevert anyagot simítóval 
vagy vakológéppel lehet felhordani. A 
lehúzást követően rövid időn belül 
simítható. A Capalith 
Fassadenspachtel P simító egy me-

netben 20 m vastagságban hordható 
fel. 

Termékleírás Feldolgozás 

 
Háló erősítés: 
A Capalith Fassadenspachtel P simí-
tót kb. 6 mm rétegvastagságban 
egyenletesen felhordani a felületre, 
majd 10 cm átfedéssel belehelyezni 
az erősítő hálót és teljes felületen 
elsimítani. Rövid idő múlva dörzsö-
léssel simítani. 
 
Követő bevonatok: 
Normál körülmények esetén a 
Capalith Fassadenspachtel P 7 nap 
után átfesthető. A teljes megkötéshez 
28 nap szükséges. A simított 
felületekt a követő bevonattól függő-
en Capagrund, AmphiSilan 
Grundierfarbe, vagy Sylitol Minera 
alapozókkal kell alapozni. A teljes 
felületű simításokat a mészhabarcs 
vagy javított mészhabarcs vakolatok-
nál szokásos módon lehet kezelni. 
 
Figyelem: 
Az anyag közvetlen napsugárzás, 
magas környezeti hőmérséklet és 
erős szél következtében nagyon 
gyorsan köt. Ezért a kötési időre, 
legalább egy napig ezek megakadá-
lyozására megfelelő óvintézkedése-
ket kell tenni. Szükség szerint nedve-
síteni. 
 
Feldolgozási hőmérséklet:  
+5 oC alatti hőmérsékletnél (környező 
levegő, alapfelület) nem szabad 
feldolgozni.  
 



Felhasználás: 
Kb. 1,3-1,5 kg/ m2/ mm az alapfelület 
szívóképességétől függően. 
 
Tárolás: 
Hűvös, fagymentes helyen, száraz 
körülmények között kell tárolni. 
 

Biztonsági előírások: 
Ingerlékeny hatású, ezért kerüljük a 
szembe kerülést, vagy a bőrrel való 
érintkezést. Szembe kerülés esetén 
azonnal bő vízzel kimosni és orvos-
hoz fordulni. Gyermekek elől gondo-
san elzárandó. Védőkesztyű haszná-
lata javasolt. Lenyelés esetén azon-
nal orvoshoz fordulni és a csomago-
lást vagy az etikettet bemutatni. To-
vábbi információ: lsd Biztonságtech-
nikai Adatlap. 
 

Hulladék elhelyezés: 
Csak üres zsákot lehet a hulladéktá-
rolóba dobni. Beszáradt anyagmara-
dékot építési hulladékként lehet eltá-
volítani. 
 
Műszaki tanácsadás: 
Ez a Műszaki Ismertető nem foglal-
kozhat valamennyi, a gyakorlatban 
előforduló alapfelülettel és azok fes-
téstechnikai előkészítésével. 
Nehéz esetekben kérje szaktanács-
adóink részletes és egyedi megoldást 
nyújtó véleményét.  
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Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. 
Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen.  
Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét 
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