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CapaCoustic Melapor, CapaTrend
De betreffende technische informatiebladen raadplegen wat betreft mogelijke ondergronden, de nodige onder-
grondvoorbereiding en de verwerking van onze producten. 

Inleiding: CapaCoustic Melapor zijn melamineharsschuimstofelementen in verschillende diktes, vormen en 
kleuren. De elementen kunnen over de volledige ruimte of partieel aangebracht worden. De akoestische werking 
wordt door de open-poreuze structuur van de volledige laagdikte behaald.
CapaCoustic Melapor-elementen kunnen met de binnenmuurverf CapaTrend in de gewenste kleur geschilderd 
worden.

Geschikte spuit- en verwerkingsapplicatie

Productgebonden spuitgegevens

Materiaal

Aandacht: om het resultaat van de coating te testen, volstaat een optische test. Daarvoor wordt de CapaCoustic 
Melapor lichtjes met de vinger ingedrukt, het materiaal moet daarna weer naar zijn oorspronkelijke vorm 
terugkeren en er mogen geen scheurtjes gevormd worden aan het oppervlak. Juiste waarden kunnen enkel in 
een testlabo gemeten worden.

Opgelet: De juiste instelling van de toestellen (luchtdruk en materiaaltoevoer) moet alvorens te beginnen getest 
worden op een staal en eventueel aangepast worden. Het materiaal voor gebruik verdunnen en zeven. Nooit de 
aangebrachte laag narollen of met een penseel gladmaken. Reiniging van de toestellen onmiddellijk na gebruik 
met water. Bij pauzes toestel in de verf laten staan, de pot eventueel met folie afdekken en pistool en spuitmond 
onder water bewaren. Afdekmaatregelen zie algemene richtlijnen. Spatten onmiddellijk met zuiver water 
afwassen. 

Preventie en veiligheid: 
Productcode verven en lakken: M-PL01

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
Lichaamsbescherming:  wegwerpbeschermingspak dragen*  Aanwijzingen en  voorbeeldapparatuur vindt u vanaf pagina 16. 

**  Naargelang het type pistool is een filter aanwezig of niet aanwezig. 

Verdunning
Hogedrukspuit
Spuitmond
Luchtdruk
Spuitpistool
Lagedrukspuittoestel (HVLP)
Spuitmond
Luchtdruk
Bedrijfsdruk

40-50% met water

1,2 mm-1,5 mm
ca. 3 bar
Vloei- of zuigbeker

nr. 2 (ca. 0,8 mm)
afh. van het type
ca. 0,5 bar

CapaTrend

Lagedruk- en hogedrukspuiten
Best niet aanbrengen met Airless-toestellen

Verflaag: De verf wordt van op een afstand van ca. 25 cm in 2-3 lagen in kruisslag op het element verneveld. 
Er op letten, dat er geen gesloten verflaag gevormd wordt op het oppervlak. De elementen moeten tussen de 
verschillende lagen voldoende gedroogd worden.

CapaTrend op CapaCoustic Melapor met Wagner XVLP

Toestel
Spuitmond
Verf
Ondergrond

Wagner FinishControl 5000
Wagner StandardSpray 4,1 mm Visco spleetspuitmond (geel opzetstuk)
CapaTrend
CapaCoustic Melapor

Instellingen

XVLP

CapaTrend

Verwerking

Verbruik

Materiaaldruk op stand 4, luchtdruk op de hoogste stand (100%)

Het gebruikte materiaal met 30-40% zuiver water verdünnen en 
aansluitend met een lakzeef 400 µm zeven.

Vlakken, afh. van de kleur, 2-3 lagen in kruisgang. Laten drogen 
tussen de verschillende lagen. Om een gelijkmatig uitzicht te krijgen, 
is het aangeraden de plaat tussen de lagen met 90° te draaien.

Ca. 80-100 g/m2 per laag

Beschikbare verpakkingen
liter 

2,5
5
10
15

CapaTrend

X
X
X
X
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