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Original Meldorfer®

Lichtgewicht, handgevormde, minerale uiterst dunne steenstrips
voor de vormgeving van gevels en interieur.

Materiaal

Decoratieve afwerking voor de Capatect gevelsystemen en als interieurtoepassing.Toepassing

■ handgevormd uit hoogwaardige en ca. 90% minerale grondstoffen
■ uiterst dun slechts ca. 8 mm incl. kleefmortel
■ lichtgewicht met slechts 5 kg/m² en dus lage CO2-voetafdruk volgens EPD
■ weer- en UV-bestendig, duurzaam
■ waterdampdoorlatend
■ bestand tegen mechanische belasting
■ krasvast
■ reinigingsbestendig

Eigenschappen

Afmetingen

Formaat Afmeting Product-nr. Verpakking Verbruik (voeg 10
mm)

Dunformaat
(DF/formaat II) 240 x 52 071 3,0 m²/karton

=192 stuk 64 stuk/m²

Normaalformaat
(NF/formaat III) 240 x 71 085 3,0 m2/karton

= 144 stuk 48 stuk/m²

Multiformaat
(MF)

300 x 52,
300 x 71,
300 x 135

076 3,0 m2/karton
= 45 / 45 / 19 stuk

individueel,
afhankelijk van de
verdeling van het
formaat

Speciaalformaat
(SF) 300 x 135 074 3,0 m2/karton

= 66 stuk 22 stuk/m²

Exclusief
Langformaat (LF) 400 x 40 078 3,0 m2/karton

= 141 stuk 47 stuk/m²

Grootformaat
(GF) 600 x 300 072 3,0 m2/karton

= 16 stuk 6 stuk/m²

Extra Langformaat
(XLF) 740 x 52 070 3,0 m2/karton

= 63 stuk 21 stuk/m²

My Meldorfer 099

individueel,
afhankelijk van de
verdeling van het
formaat

Materiaaldikte: 4-6 mm

Te leveren soorten
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Hoekstrips met kop en volledige strekken
(Ecken 1/1)

Formaat Afmetingen Product-nr. Verpakking Verbruik (voeg 10
mm)

Dunformaat
(DF/formaat II) 240 x 115 x 52 075 3,0 m/karton

= 48 stuk 16 stuk/m

Normalformaat
(NF/Formaat III) 240 x 115 x 71 087 3,0 m/karton

= 36 stuk 12 stuk/m

Multiformaat
(MF)

240 x 115 x
52 / 71 / 135 077 3,0 m/karton

= 12 / 12 / 9 stuk

individueel,
afhankelijk van de
verdeling van het
formaat

Speciaalformaat
(SF) 240 x 115 x 135 097 3,0 m/karton

= 21 stuk 7 stuk/m

Exclusief
Langformaat (LF) 240 x 105 x 40 079 3,0 m/karton

= 36 stuk 20 stuk/m

Materiaaldikte: 4-6 mm

Hoekstrips met kop en 3/4strekken
(Eckverblender 3/4)

Formaat Afmetingen Product-
nr. Verpakking Verbruik

Dunformaat
(DF/Formaat II) 175 x 115 x 52 073 3,0 m/karton

= 48 stuk 16 stuk/m

Normaalformaat
(NF/Formaat III) 175 x 115 x 71 086 3,0 m/karton

= 36 stuk 12 stuk/m

Materiaaldikte: 4-6 mm

Speciale formaten, en strips op aanvraag.
Er moet rekening worden gehouden met kleine maattoleranties om het natuurlijke uitzicht te bereiken.
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Produktlijn Kleur Kleurnuance Afmetingen

URBAN CLASSIC Altweiß - DF, NF

Juist* beige, beige-grau, beige-
gelb

DF, NF

Sylt* gelb, orange, gelb-
orange

DF, NF

Antik* hell, dunkel DF, NF

Mecklenburg* hellrot, mittelrot,
dunkelrot und brand

DF, NF

Hamburg* hell, dunkel DF, NF

Dithmarschen - DF, NF

Rotbunt* hell, mittel, dunkel DF, NF

Lüneburg* hell, mittel, dunkel DF, NF

Friesland - DF, NF

Oldenburg* hellrot, mittelrot,
dunkelrot

DF, NF

Brandenburg* brand, uni DF, NF

Westerwald* grau-mittel, grau-rötlich,
grau-grünstich

NF

Stockholm - LF

Oslo* hell, dunkel LF

Sandstein* grau**, gelb**, rot** (je
eine VPE)

MF

Kopenhagen - LF

NEW DESIGN Kolding* grau, gelb DF, NF, LF, XLF

Jever - DF, NF, LF, XLF

Stralsund - DF, NF, XLF

Helsinki* beige DF, NF, LF, XLF

Holstein* rot, braun, sand DF, NF, LF, XLF

Kiel* rot, braun, brand DF, NF, LF, XLF

Malmö* hellbraun, beige DF, NF, LF, XLF

Steingrau* beige, grau, dunkelgrau SF

Bork - SF, GF, XLF

Betongrau - SF, GF

my meldorfer Projekt Puzzle* hellgrau, dunkelgrau diverse Formate

Projekt Seamless
Patterns*

hellbeige, sand,
dunkelgrau

Projekt Schlüssel* helles grüngrau,
grüngrau, grün

Projekt Würfel* hellgrau, grau, mittelgrau

Projekt Vierecke* hellrot, rot

Projekt Dreiecke* hellblau, blau,
dunkelblau

Projekt Tetres* beige, gelb, grau

Projekt Quadratwelle* -

* Deze kleuren zijn per doos verpakt en moet door elkaar en op een natuurlijke wijze worden
aangebracht.

** Om een zo natuurlijk mogelijk eindresultaat te verkrijgen, moeten de kleuren apart bestelt worden
en gemengd worden aangebracht.

Kleur

Droog, beschermd tegen vocht en zonlicht.Opslag

■ gewicht: ca. 5 kg/m²Technische eigenschappen

■ Warmtegeleiding: 0,70 W/(m · K) conform DIN 4108
■ Brandreactie: A2-s1, d0 conform DIN EN 13501-1
■ Waterdampdoorlaatbaarheid (µ
waarde):Waterdampdoorlaatbaarheid
(µ waarde)

< 1,4 m, Kategorie V2 (middel)
conform DIN EN ISO 7783, (Original Meldorfer in
Capatect Meldorfer Ansatzmörtel 080 - ca. 7 mm)
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■ Capatect Meldorfer Ansatzmörtel 080
■ Capatect Meldorfer Fugenmörtel 081
■ Meldorfer Zahnkelle 098
■ Meldorfer Winkelschere 098

Aanvullende producten

Verwerking

Om de gevolgen van regen tijdens de droogfase te voorkomen, moet de steiger zo nodig met
dekzeilen worden afgedekt.
Door het gebruik van natuurlijke toeslagstoffen zijn lichte kleurverschillen mogelijk.
Let daarom op dezelfde productienummers of meng de vereiste materiaalhoeveelheden door elkaar.

Gevelisolatiesystemen:
- Afgewerkte, harde wapeningslaag

Cementgebonden ondergronden (ook minerale wapeningslagen) voorstrijken met PutzGrund 610 om
uitbloeiingen grotendeels uit te sluiten.

Geschikte ondergronden

Minerale ondergronden gemaakt van:
- Mortelgroep PII, PIII volgens DIN V 18550, enz.
- beton
- draagkrachtige oude minerale pleisters en verven
- gipskartonplaten of grondmortels van mortelgroep PIV + V binnenshuis

De ondergrond moet effen, schoon, droog, vast, draagkrachtig en vrij van scheidende of
hechtingsremmende resten of stoffen zijn. Onzuiverheden en stoffen met een scheidende werking (bv.
bekistingsolie), alsook uitstekende mortelbramen moeten worden verwijderd.

Voorbereiding van de ondergrond

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan +5 °C
en hoger dan +30 °C zijn.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of
nachtvorst.
Bij ongunstige weersomstandigheden moeten passende maatregelen worden genomen om de
verwerkte geveloppervlakken te beschermen.

Verwerkingsomstandigheden

Direct na gebruik met water reinigen.Reinigen gereedschap

Voorbereiding
Enkele kleuren uit het Original Meldorfer programma bestaan uit steenstrips uit verschillende kleuren.
Om een goede en juiste kleurcombinatie te verkrijgen de strips onderling mengen en niet laagsgewijs
uit de doos verwerken. Dit voorkomt kleurconcentraties.

Het te behandelen oppervlak middels hoogtelijnen (richtlijn) gelijkmatig verdelen.

De kleuren zijn per doos verpakt en moeten door elkaar gelijkmatig verdeeld aangebracht worden.
Om een zo natuurlijk mogelijk eindresultaat te verkrijgen, moeten de kleuren apart besteld worden en
gemengd worden aangebracht.

Aanbrengen en voegen
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Bij het bepalen van de hulplijn met ramen en deuren rekening houden. Neem deze als uitgangspunt
voor het bepalen van de hulplijn. Geringe verschuivingen in maatvoering in de hoogte kunnen voor
komen.

Bij het verlijmen van de steenstrips is het zinvol om boven naar beneden te werken en te beginnen met
de hoekstrips. De Meldorfer Ansatzmörtel 080 steeds in delen van de hoogtemarkering aanbrengen
met de Meldorfer Zahnkelle (vertanding 4 x 6 mm) en verticaal door te kammen.
Gebruik voor het aanbrengen van het groot formaat (GF) een getande spaan van 6 x 6 mm.

De afzonderlijke steenstrips moeten met een schuivende beweging stevig en vol in de mortel worden
gedrukt, zodat er zich geen holtes voordoen. Er mag slechts zoveel mortel worden aangebracht als
onmiddellijk vóór de huidvorming kan worden bedekt. Er moet worden gezorgd voor een exacte strek
en kop.

Bij type „Sandstein“ kan met een regelmatige of willekeurige afmeting en indeling een harmonieus
eindresultaat worden verkregen. Vooraf moeten de drie kleuren grijs, geel en rood uit het systeem
onder elkaar gemengd worden.

Voegen
Aansluitend de voegmortel in de voeg met een natte, platte penseel gladstrijken. De aansluiting tussen
de steenstrip en voegmortel moet gesloten zijn zodat geen vocht kan indringen. Te veel aan
voegmortel na drogen met een handveger voorzichtig afborstelen. Eventueel kan de voeg ook vlakvol
worden afgewerkt met Meldorfer Fugenmörtel 081. Om de hechting van de materialen onderling door
middel van mechanische verbinding te verbeteren, wordt aanbevolen om de vertanding van de (mortel
080) in de voegen te laten zitten.

Laat overtollig materiaal enigszins drogen en borstel het oppervlak met een handborstel,
oppervlakteborstel of iets dergelijks om alle losse mortel te verwijderen.

De indeling van steens- en halfsteens steenstrips op de gevel vooraf bepalen.

Verwijzingen

Meldorfer-steenstrips worden handmatig gestructureerd en per product gemaakt. Kleur- en
afmetingsverschillen kunnen voor komen.
Om een zo natuurlijk mogelijk eindresultaat te bereiken moeten de verschillende kleuren over het
gehele oppervlak gelijlkmatig verdeelt worden en kleurconcentraties voorkomen worden.

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.Afval

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Servicecentrum

Technische informatie  nr. 071 · Edition: 04-2023
Deze Technische Informatie werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze
Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke
omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met
hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Belgium BV/SRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon (011) 60 56 30 · Fax (011) 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be


