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Capaver® ElementEffects
Onbehandeld en geïmpregneerd design glasvlies voor een
moderne afwerking op wanden binnen.

Materiaal

ElementEffects kan bijzonder goed worden toegepast in ruimten waar een moderne uitstraling wordt
gewenst. Dit speciale effect wordt bereikt in combinatie met een dekkende afwerking van een
muurverf.

Door een combinatie van design, structuur, kleur en wijze van applicatie van de afwerklaag kunnen
met Capaver ElementEffects attractieve, moderne en sfeervolle afwerkingen van wanden worden
gerealiseerd. Eventuele veranderingen van kleur of uiterlijke uitstraling kunnen snel worden uitgevoerd
door een ander product te kiezen als afwerking. 

Toepassing

■ modern design door speciale kwartstechniek
■ zwelt niet op, kan niet rotten
■ eenvoudig te verwerken
■ vormvast
■ scheuroverbruggend

Eigenschappen

ElementEffects wordt van zuivere, minerale glasvezels en kwartszand gemaakt.Materiaalbasis

 Product  Structuur  Gewicht /m² Afmeting rol  Rapport

ElementEffects Block fijn ca. 450 g 25 x ca. 1 m >l0 

ElementEffects Circle   fijn ca. 290 g 25 x ca. 1 m >l< 32cm| 0

ElementEffects Dot  fijn ca. 240 g 25 x ca. 1 m >l<; 64cm| 0

ElementEffects Fragment  fijn ca. 310 g 25 x ca. 1 m >l<; ; 64|0*

ElementEffects Graphic  fijn ca. 350 g 25 x ca. 1 m >l< 64cm|0

ElementEffects Interval fijn ca. 420 g 25 x ca. 1 m >l0 

ElementEffects Line fijn ca. 340 g 25 x ca. 1 m >l0 

ElementEffects Matrix fijn ca. 350 g 25 x ca. 1 m >l< 64cm|0

ElementEffects Pixel fijn ca. 320 g 25 x ca. 1 m >l<  64cm|0

ElementEffects Universe fijn ca. 330 g 25 x ca. 1 m >l0 

Te leveren soorten

Zie tabel, 1 rol per doosVerpakking
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Capaver ElementsEffects droog bewaren.Opslag

■ Capaver CapaColl GK
■ Capaver Gewebegrundierung
■ Amphibolin / Metallocryl Interior
■ EffektGrund / CapaGold / CapaSilber
■ andere (muur)verven van Caparol

Aanvullende producten

Capaver ElementsEffects is gemaakt van glasvezels met een diameter van > 5 μm en is daardoor
voor de longen ongevaarlijk. Ondanks de hoge kwaliteit kan door knippen en snijden van het weefsel
toch wat huidirritatie ontstaan bij mensen met een gevoelige huid. Dit zal vrijwel direct verdwijnen
na beëindiging van het lijmen van de ElementsEffects. Personen die gevoelig zijn voor het werken met
glasvezels adviseren wij om de nodige beschermende maatregelen te treffen.

Na het afwerken van het glasweefsel komen geen glasvezels meer vrij.
De structuur van het nieuwe garen geeft in combinatie met een nieuwe, milieuvriendelijke
appretuur het weefsel een hoge natstabiliteit, een gesloten weefseloppervlak, een grote buigzaamheid
en geen hinderlijke huidaandoening tijdens verwerking.

Attentie

Verwerking

Oppervlakken binnen van mineraal pleisterwerk, gipspleister, gipskartonplaten, beton etc.Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen Zie voor voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad “
Ondergronden en hun voorbehandelingen”. De minimum temperatuur tijdens verwerking en droogfase
is 5 °C voor ondergrond en omgeving.

Voorbereiding van de ondergrond

Voor het aanbrengen van het weefsel moet de ondergrond dekkend worden voorgestreken met
CapaSil Primer.

Lijm aanbrengen met de roller:Verwerkingsmethode

■ CapaColl GK 20 % verdund met water vol en gelijkmatig aanbrengen met een roller (18 mm) over
een breedte van 1 tot 2 banen (afhankelijk van de temperatuur).

■ Let op! De lijm gelijkmatig verdelen, lijm opeenhoping geeft vanwege de gesloten laag van
het glasweefsel een ongelijkmatig oppervlak.

Lijm aanbrengen door middel van spuiten:

■ Bij spuitapplicatie deze altijd met minimaal 3 personen uitvoeren.
■ CapaColl GK moet bij spuitapplicatie, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, met 20 %

water worden verdund.
■ Belangrijk! Bij spuiten is het van belang dat de lijm gelijkmatig en in de geadviseerde

hoeveelheid wordt aangebracht. Voorkom een te grote hoeveelheid lijm op de ondergrond.

Tip! Voor gedetailleerde informatie over het spuiten van Capacoll het handboek spuittechnologie van
Caparol raadplegen.

Aanbrengen van het glasweefsel: 

■ Om structuurverschil te voorkomen de banen nooit stortend of aan de verkeerde zijdeaanbrengen
■ Voor ElementEffects adviseren wij het weefsel stotend te plakken. Bij diverse design blijft de naad

zichtbaar.
■ Let op! De banen moeten bij de naden gesloten zijn. Opbollen (blazen) moeten voorkomen

worden.

■ De banen met een behangersborstel of gummiroller aandrukken. Te veel aan materiaal wordt bij
de kanten weggesneden.

■ Bij loodrechte, uitwendige hoeken het weefsel minimaal 10 cm de hoek om plakken. 
■ Bij niet loodrechte, uitwendige hoeken het weefsel niet de hoek om plakken.
■ Zonodig speciale hoekprofielen toepassen, volgens voorschrift. De hoekprofielen met

montagelijm vastlijmen. Eventuele niveauverschillen met Caparol Akkordspachtel of Caparol
AkkordLeichtspachtel egaliseren. Geen gipshoudende reparaties toepassen. Het
kunststofhoekprofiel en de reparatie eerst voorstrijken met CapaSil Primer.

Tussenlaag
De tussenlaag is de basis voor het gewenste eindresultaat. Na drogen van het weefsel wordt
de tussenlaag in kleur van de afwerklaag aangebracht.

Afwerklaag
De keuze van afwerking kan afhankelijk zijn van de plaatselijke omstandigheden, de
glansgradatie, reinigbaarheid, etc. Na drogen van het weefsel kan met nagenoeg alle
Caparolmuurverven worden afgewerkt. Raadpleeg het betreffende Technische Informatieblad.
Voor voorbeelden zie tabel.

Opbouw van het verfsysteem
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Belasting

Tussenlaag Afwerklaag

Glans
Materiaal Aantal lagen Materiaal Aantal

lagen

Normaal
CapaTrend
Malerit E.L.F.
Sylitol Interior

 1 
CapaTrend
Malerit E.L.F.
Sylitol Interior

 1  mat

Normaal
tot
gemiddeld

CapaMaXX 
CapaTop
CapaSilan
NespriSilan

 1 

CapaMaXX 
CapaTop
CapaSilan
NespriSilan

 1  mat

Indeko-plus  1  Indeko-plus  1  mat

Gemiddeld
tot hoog

Amphibolin
AmphiGloss  1  Amphibolin

AmphiGloss  1  zijdemat

CapaTex Satin  1  CapaTex Satin  1  zijdeglans

Amphibolin 1–2 je Farbton Metallocryl
Interior  2  glans

EffektGrund 1 -2 je Farbton CapaGold/
CapaSilber  2  zijdeglans

Hoog
Premium Clean  1  Premium Clean  1  zijdemat

CapaTex Gloss  1  CapaTex Gloss  1  glans

Extreem
Disbopox 447
E.MI
Wasserepoxid

 1 
Disbopox 447
E.MI
Wasserepoxid

 1  zijdeglans

Product Belastbarkeit

CapaTrend 
Malerit E.L.F
Sylitol Interior

- Natte slijtage klasse 3 conform DIN EN 13300

CapaMaXX 
CapaTop
CapaSilan
NespriSilan

- Natte slijtage klasse 2 conform DIN EN 13300
- Bestand tegen in water oplosbare desinfectiemiddelen

Indeko-plus
Amphibolin
AmphiGloss
CapaTex Satin
Premium Clean
CapaTex Gloss
Metallocryl Interior
CapaGold*/CapaSilber*

- Natte slijtage klasse 1 confrom DIN EN 13300
- Bestand tegen in water oplosbare desinfectiemiddelen

Disbopox 447 E.MI
Wasserepoxid

- Natte slijtage klasse 1 conform DIN EN 13300
- Bestand tegen in water oplosbare desinfectiemiddelen
- Verbeterd de kras- en stootvastheid
- Bestand tegen diverse chemicaliën
- Decontamineerbaar conform DIN 25415

* niet getest op desinfectiemiddelen

Raadpleeg voor meer informatie het betreffende Technisch Informatieblad.

De verlijmde banen voor het schilderen voldoende laten drogen.Droogtijd
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De binnenzijde van de rol is zichtkant. Om structuurverschillen te voorkomen de banen niet ‘stortend’
of aan de verkeerde zijde plakken. 

Attentie

Capaver Wandweefsel wordt voordat het de fabriek verlaat uitvoerig gecontroleerd. Fouten in
de fabricage kunnen echter voorkomen. Deze zijn aangegeven aan de zijkant van het weefsel en
worden altijd gecompenseerd. Weefselfouten geven geen recht tot het indienen van een claim. Het
weefsel moet vooraf, voordat de banen op maat gesneden worden, op fouten worden gecontroleerd.
Klachten na het verwerken van meer dan 10 banen worden niet in behandeling genomen.

Verwijzingen

TestrapportenCertificaat

■ Moeilijk brandbaar conform DIN 4102, B1
■ Onbrandbaar conform DIN 4102, A2
■ Decontaminerbaar in combinatie met Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid 

De testrapporten zijn vanaf onze webstie www.dawcoatings.nl te downloaden.

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.Afval
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