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

Productgebonden spuitgegevens

Verdunning
Wormpomp
Werkdruk
Opvoerdruk
Slagvolume
Spuitmond
Slanglengte
Compressor
Luchtdruk
Luchthoeveelheid

onverdund

zonder druk
nul
0 tot ca. 11 liter
8 mm
6,3 m

ca. 2,5 bar
ca. 400-600 l/min

CapaCoustic Fine

Geschikte spuit- en verwerkingsapplicatie

Toesteltype* CapaCoustic Fine

Doorloopmenger
Doorloopmenger + wormpomp
Wormpomp
Mengpomp
Spiraalpomp

--
--
--
--
++

++ zeer goed geschikt   + goed geschikt   - beperkt geschikt   -- niet geschikt

Beschikbare verpakkingen

kg 

20

CapaCoustic Fine

X

Opgelet: Roer het materiaal eerst goed door, alvorens met het spuiten te beginnen. Reinig de toestellen 
onmiddellijk na het gebruik met water. Dek de pleistertoevoer, emmers, enz. met folie af wanneer u het werk 
onderbreekt. Bewaar het pistool en de sproeikop in water. Zie de algemene tips en adviezen voor afdekwerken. 
Verwijder spatten onmiddellijk met zuiver water. Het akoestische systeem wordt voornamelijk op plafonds 
toegepast. Bij binnenmuren wordt deze pleister over het algemeen pas boven de mechanisch sterk belaste 
vlakken, meestal boven 2 m, gebruikt. CapaCoustic Fine kan op elke stabiele ondergrond worden aangebracht. 
Om de akoestische waarde te bereiken, moet geen eindlaag aangebracht worden, de pleisterdraagplaat is echter 
onontbeerlijk. Indien er geen hoge eisen aan de afwerking gesteld worden, kan het systeem ook uitgevoerd 
worden met een basislaag CapaCoustic Fine 0,7.

Belangrijk: Gebruik altijd zuiver gereedschap uit niet roestend edelstaal. Voorbereiding van de pleister: De 
CapaCousticFine 0,7 mm grondig roeren (ca. 3 minuten) met een geschikt en zuiver roertoestel. Alle gebruikte 
gereedschappen moeten zuiver zijn omdat het in de pleister door verontreinigingen, bijv. door pleisterklonters die 
van het roertoestel afvallen, ook al zijn ze nog zó klein, tot strepen in het oppervlak en tot verontreiniging van de 
pleisterlaag leiden.

Basispleisterlaag: CapaCoustic Fine 0,7 wordt zo op de ondergrond aangebracht dat een laag met een getande 
oppervlaktestructuur ontstaat. Daartoe wordt de pleister met een spuittoestel in banen aangebracht en daarna 
met de getande kant van een 6 x 6 mm tandtruweel afgestreken. Nog tijdens de verwerkingstijd (ca 30 minuten) 
van het aangebrachte materiaal de pleisterlaag met een roestvrije afstrijkspatel dwars over de groeven heen en 
in een hoek van circa 5° onder lichte druk goed gladstrijken De banen waarin daarbij gewerkt wordt, moeten zich 
telkens een halve spatelbreedte overlappen. Om de sporen van het gereedschap te minimaliseren moet altijd van 
de wanden of de kanten uit gewerkt worden. Kleine truweelsporen van < 1 mm hoeven dan nog niet verwijderd 
te worden.

Indien zo gewerkt wordt, is het het beste, dat één medewerker het materiaal met de machine aanbrengt, dat 
een volgende werknemer met de akoestiek-spatel (getande kant) afstrijkt en dat nog een volgende medewerker 
de pleisterlaag gladstrijkt. Na 5 tot 10 minuten wordt nogmaals gladgestreken. Dan wordt met lage druk en met 
langzame bewegingen het water naar het oppervlak getrokken. Dan moet opgelet worden zodat sporen van het 
gereedschap gladgestreken worden en er geen nieuwe sporen achtergelaten worden. Daarna afwerken door 
schuren is niet meer mogelijk.

Droogtijd: Na het aanbrengen van de grondlaag moet het pleisterwerk volledig drogen. Bij een 
kamertemperatuur van 22°C en een relatieve luchtvochtigheid van 60% moet uitgegaan worden van een 
droogtijd van circa 48 uur. Zorg tijdens het droogproces voor een geschikte kamertemperatuur en verluchting. 
Voor het aanbrengen van de eindlaag moet op dezelfde manier te werk gegaan worden als voor de eerste laag.
Het akoestisch effect kan pas na volledige droging beoordeeld worden. Krachtige apparaten die vocht 
aan de lucht onttrekken, versterken een snelle droging van het pleisterwerk wanneer het drogen door de 
omstandigheden op de bouwwerf niet mogelijk is.

Akoestische pleisters, klaar voor gebruik
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Opgelet: Toestellen onmiddellijk na gebruik reinigen met warm water of zeep.

Preventie en veiligheid: 

zie veiligheidsblad

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

In principe moet het volledige oppervlak onder het voorziene akoestisch behandelde oppervlak met stellingen 
bereikbaar zijn, zodat ongehinderd en zonder aanzetsporen aan het pleisterwerk gewerkt kan worden. 
Naargelang de werken opschieten, stellen de arbeiders tussentijdse pauzes beter uit wanneer het werk daardoor 
midden in een te behandelen oppervlak gestopt zou moeten worden.

Verwerkingskwaliteit: De kwaliteit van het oppervlak is sterk afhankelijk van de zorgvuldigheid waarmee 
gewerkt werd en van het respecteren van de werkvoorschriften. Toch zijn lichte aanzetsporen van de spatel en 
kleine oneffenheden onvermijdbaar omdat dit nu eenmaal handwerk is. Deze sporen kunnen bij een ongunstige 
lichtinval erg opvallen. Indien het plafond aan extreem strijklicht blootgesteld wordt, duiden we u graag enkele 
projecten aan zodat u zich ter plaatse een beeld kan vormen van de kwaliteit die bereikt kan worden.

Werkplanning: Het systeem is enkel op waterbasis. Het droogproces wordt niet versneld door hydraulisch 
bindende toeslagstoffen. Daarom moet voor optimale droogomstandigheden gezorgd worden. Verwarmen tot 
circa 22°C en afvoeren van de met vocht verzadigde lucht. Over het algemeen kunnen effen vlakken moeilijk 
gerepareerd worden. Daarom moet de eindafwerking op het einde van de bouwwerken gebeuren. Zo wordt het 
risico op beschadiging verminderd.

Belangrijk: Wanneer inbouwelementen in een al afgewerkt plafond moeten ingewerkt worden, worden best 
handschoenen gedragen om vingerafdrukken te vermijden.


