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Caparol Farben Lacke
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Capatect-Klebe- und
Armierungsmasse 186M  *
Snel hardende, droge mortel op minerale basis in SPRINTER-
instelling
voor het verlijmen en wapenen van isolatieplaten
Voor het vochtige en koelere seizoen

Materiaal

Inleidende opmerking
De formuleringsvariant SPRINTER-instelling is niet ontworpen om wapening mogelijk te maken in
ongeschikte weersomstandigheden. Er wordt slechts bereikt dat de wapeningslaag in vrij korte tijd een
huid vormt en oppervlak kan sneller worden belast (regen, vorst).
Net als bij de normale formulering vindt de uiteindelijke verharding en droging plaats
afhankelijk van de weersomstandigheden.

Product in geen geval mengen met product zonder SPRINTER-instelling.

Lijm- en wapeningsmortel, speciaal ontworpen voor machinale toepassing. Voor de Capatect
gevelsystemen op basis van EPS en MW-isolatiemateriaal. Kan worden gebruikt op draagkrachtige
minerale ondergronden.

Toepassing

■ Normale pleistermortel conform DIN EN 998-1
■ Snelle binding, Snel regenbestendig
■ Speciaal voor verwerking bij vochtig en koud weer (1° tot 15°)
■ Gemakkelijk te verwerken
■ Hoge hechtkracht
■ Goed standvermogen
■ Waterafstotend volgens DIN V 18550
■ Hoge waterdampdoorlaatbaarheid

Eigenschappen

25 kg zakVerpakking

lichtgrijsKleur

Koel, droog en vorstvrij. Beschermd tegen directe zoninval. Max 6 maanden houdbaar, verwerken
binnen hetzelfde winterseizoen. Enkel koel gestockeerd materiaal verwerken.

Opslag

■ Diffusieweerstandsfactor µ (H2O): µ < 25
■ Wateropname: Klasse W2 (middel)
■ Drukvastheid: Klasse CS IV
■ Schudgewicht (droog): ca. 1,5 kg/dm³
■ Hechttreksterkte: > 0,08 N/mm²
■ Brandreactie: Klasse A2-s1, d0 nach DIN EN 13501
■ Wateropnamecoëfficiënt: w < 0,2 kg/(m2 · h0,5)

Technische eigenschappen

186M SPRINTERProduct-nr.
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Verwerking

De ondergrond moet effen, zuiver, droog, vast, draagkrachtig en vrij van losse substanties zijn.Voorbereiding van de ondergrond

Niet draagkrachtige lak-, dispersie en minerale verflagen, alsook sierpleisterslagen volledig
verwijderen. Goed hechtende verflagen droog of nat reinigen.

Oppervlakken met schimmel, mos of algen behandelen met een mos en algen dodend product
volgens de verwerkingsvoorschriften, en indien nodig (voorafgaandelijk) reinigen met water onder
hoge druk.

Vervuilde oppervlakken (stof, uitlaatgassen,...) reinigen met water onder hoge druk en/of andere
reinigingsmethoden.

De ondergrond moet vorstvrij zijn.

Capatect Klebe und Armierungsmasse 186 M SPRINTER kan met alle gangbare doorloopmengers,
wormpompen en pleistermachines verwerkt worden, maar kan ook manueel met een krachtige,
langzaam draaiende menger met zuiver, koud water tot een klontervrije massa gemengd worden.
Ca. 3 minuten laten rijpen en nogmaals kort oproeren.  Indien nodig kan de consistentie na deze
rijptijd door toevoeging van water aangepast worden.

Materiaalbereiding

Hoeveelheid water: circa 5,5 - 6,5 liter per zak van 25 kg.

Afhankelijk van de weersomstandigheden bedraagt de verwerkingstijd voor handmatig gemengd
materiaal ongeveer 90-120 minuten (open tijd).
De opslagtemperatuur van het materiaal en de temperatuur van het mengwater kunnen de
verwerkingstijd verlengen of verkorten.

Materiaal dat al is uitgehard niet meer gangbaar maken met water.
Als alternatief kan het materiaal ook worden gemengd met een doorloopmenger. Zorg ervoor dat de
menger ongeveer om de 20 minuten in werking is en dat ten minste 1 emmer van het materiaal
afgevuld wordt.

Verlijmen van de isolatiepanelen (naargelang de ondergrond):
Rand - puntverlijming : ca. 4,0-5,5 kg/m2

Volvlakkige verlijming : ca. 5,0-7,0 kg/m2

Wapeningslaag:
- Ca. 1,5 kg/m²
- Bij polystyreenplaten: Ca 4,5 kg/m².
- Bij mineraal wolplaten: ca. 5,0 kg/m²
Bovenvermelde verbruikswaarden zijn richtwaarden zonder rest -en krimpverlies. Met specifieke
objectafhankelijke eigenschappen/afwijkingen moet rekening gehouden worden.

Verbruik

Verlijmen:
Bij toepassing als lijm moet het temperatuurbereik boven +1 °C tot max. +15°C op vorst- en ijsvrije
ondergrond gerespecteerd worden. 1 uur na het aanbrengen mag de temperatuur niet dalen onder
-3 °C.

Wapening:
Bij toepassing als wapening moet het temperatuurbereik +1 °C tot max. +15 °C op een vorst- en
ijsvrije ondergrond gerespecteerd worden. 6 uur na het aanbrengen mag de temperatuur niet dalen
onder -3 °C.

Verwerkingsomstandigheden

Niet bij direct zonlicht of sterke wind erwerken.
De verwerkingstijd bedraagt bij +7 °C ca. 90-120 Minuten. 

De versnelde droging van Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M SPRINTER
maakt een snelle afbinding mogelijk, zelfs bij lage temperaturen. Het drogen is echter afhankelijk van
de temperatuur en de vochtigheidsgraad, zodat het bij ongunstige weersomstandigheden
verscheidene dagen kan duren.

Droogtijd

De uithardingstijd van een wapeningslaag van ca. 3mm bedraagt ongeveer 24 uren, afhankelijk van de
weersomstandigheden.

Wachttijd voor het opnieuw coaten met minerale pleisters:
- 24 uur bij 0 °C, bij hogere temperaturen kan de wachttijd korter zijn.
- Bij nachtvorst: ten minste 36 uur

Wachttijd voor het werken met pasteuze pleisters:
- min. 36 uur bij +1 °C (wapeningslaag moet droog zijn)
- bij nachtvorst : ten minste 48 uur

De wapeningslaag moet goed volledig zijn. Het oppervlak moet vrij zijn van vorst en/of ijs.

Onmiddellijk na gebruik met water.Reinigen gereedschap
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(Manueel of machinaal)

Eventuele oneffenheden tussen de polystyreenplaten wegschuren en volledig ontstoffen. Na het
aanbrengen van de randbescherming op raamkozijnen en randen en na het aanbrengen van de
diagonale wapening aan de hoeken van alle gevel openingen de wapeningsmassa in baanbreedte van
het weefsel op de isolatieplaten aanbrengen en onmiddellijk opkammen met een tandspaan. De
dimensionering van de kamspaan gebeurt overéénkomstig de opgegeven laagdikte van de
wapeningsmortel. Het wapeningsweefsel Capatect-Gewebe 650 in het verse kambed plooivrij
indrukken en aansluitend met een spackmes inbedden en vlak afwerken. Het weefsel dient volledig
door de wapeningsmortel bedekt te zijn. Weefselbanen 10cm overlappend aanbrengen.
De totale laagdikte moet circa 3 - 5 mm bedragen.

Bij hoekverstevigingen: Bij toepassing van Capatect-Gewebe-Eckschutz de weefselbanen tot aan de
hoek aanbrengen.

Wapeningslaag

Rand - punt verlijming:
De lijm aanbrengen op de achterkant van de panelen: aan de rand over de hele omtrek ongeveer 5 cm
brede stroken lijm en in het midden van de panelen 2 à 3 hoopjes ter grootte van een handpalm.

Verlijmen van de isolatieplaat

(Contactoppervlak ≥ 40 %)

Verlijming – volvlakkig (vorbehandelde mineraal wol lamellen:
De lijm volvlakkig aanbrengen op de achterzijde van de isolatiepanelen met een tandspaan,
tanddiepte en –breedte in functie van de ondergrond.
Bij isolatieplaten die niet gecoat zijn moet er eerst een braseerlaag aangebracht worden.
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Verwijzingen

De wapeningsmortel indien nodig tijdens de drogingsfase beschermen tegen regen en wind door
gebruik te maken van stellingzeilen.

Conform EU richtlijn
Uitsluitend voor professioneel gebruik 

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het
bereik van kinderen houden. Stof of nevel niet inademen. Huid grondig wassen na gebruik. Draag
beschermende handschoenen/oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen
met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen. Achter slot bewaren.

Bevat: cement, portland, chemicaliën, Calciumhydroxide. Waterige cementuitwassingen werken
alkalisch

Aanvullend advies: Draag een lange broek. Vermijd langdurig huidcontact met de pleister. Aangetaste
huid onmiddellijk grondig reinigen met water. Hoe langer verse pleister op uw huid blijft zitten, hoe
groter het risico op ernstige huidbeschadiging. Het is essentieel om tijdens het aanbrengen de
gezondheids- en veiligheidsinstructies van de fabrikant op te volgen.

Antigifcentrum 070/245 245

Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Certificaat van inhoudstoffen conform Duitse VdL-richtlijn 01: Cement, Polyvinylacetaathars,
Calciumhydroxide, Silicaat, Calciumcarbonaat, Additieven.

Let op! (stand conform laatste
uitgave)

Enkel restlege zakken (stofvrij) ter recyclage aanbieden. Uitgeharde materiaalresten als gemengd
bouwafval storten. EAK 170904

Afval

Gevarensympbool : Xi – Irriterend, bevat: cement
Kijk ook veiligheidsfiche.

Veiligheidsvoorschriften

ZP1Giscode
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