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Caparol Farben Lacke
Bautenschutz

GmbH & Co Vertriebs KG
Werk Ober-Ramstadt

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859
Z-33.49-1071

Capatect-Edelkratzputz K 40
Minerale poedermortel op basis van kalk-cement als sierpleister
voor toepassing buiten.

Materiaal

Minerale sierpleister als afwerking van de Capatect-WDV-systemen A en B en op minerale
ondergronden.

Toepassing

■ onbrandbaar of moeilijk brandbaar, afhankelijk van het isolatiesysteem
■ machinaal te verwerken
■ milieusparend, reukvrij
■ zeer hoog waterdampdoorlatend
■ spanningsarm
■ mechanisch te belasten
■ met hydraulisch hardende kalk, mineraal bindmiddel conform DIN 1060 en DIN 1164
■ met lichtechte pigmenten en vulstoffen
■ met toeslagstoffen voor hydrofobering en een goede hechting

Eigenschappen

25 kg zakVerpakking

Natuurwit met glimmende bestanddelen.
Speciale kleuren op aanvraag.

Kleur

MatGlansgraad

Koel, droog en vorstvrij.
Tegen direct zonlicht beschermen. In originele verpakking 12 maanden houdbaar.

Opslag

■Diffusieweerstandsfactor µ (H2 O): µ = 10
■Drukvastheid: conform DIN EN 826: > 1,5 N/mm2 

■Schudgewicht (droog): ca. 1,5 kg/dm3 

■Buig-treksterkte: conform DIN EN 826: > 0,6 N/mm2 

■Wateropnamecoëfficiënt: w < 0,5 kg/(m2  · h0,5) nach DIN EN 1062
■Consistentie: poedervormig
■Structuur: Edel-Kratzputz-structuur, korrelgrootte ca. 4 mm

Technische eigenschappen

148Product-nr.



Technische informatie  nr. 148
Verwerking

De ondergrond moet glad, schoon, droog, vast, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.
Capatect-Armierungsputz 133 en nieuwe raaplagen moeten met een grof getande spaan horizontaal
worden afgestreken. Voor verdere behandeling moet de ondergrond afgebonden en droog zijn.

Richttijd voor drogen is ca. 1 dag per mm laagdikte (afhankelijk van de weersomstandigheden).
Afhankelijk van temperatuur en zuiging van de ondergrond een voorstrijklaag aanbrengen met Sylitol-
Konzentrat 111.

Voorbereiding van de ondergrond

Capatect-Edelkratzputz kan met de meest gangbare pleistermachines worden verwerkt. Sierpleister
met een plekspaan of machinaal aanbrengen in een laagdikte van minimaal 14 mm. Na voldoende
drogen zonder onderbreking met een speciale krabpleisterroskam structureren. De korrel moet
springen en mag niet aan de roskam blijven plakken. De uiteindelijke laagdikte mag niet minder dan 10
mm zijn.

Structuren steeds door dezelfde persoon en hetzelfde gereedschap om op naast elkaar gelegen
oppervlakken structuurverschillen te voorkomen.
Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking
nat-in-nat doorwerken. Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk.
Daarom op naast elkaar gelegen oppervlakken alleen materiaal van hetzelfde chargenummer
gebruiken of materiaal van verschillende nummers met elkaar mengen.

Verwerkingsmethode

Ca. 18 kg droge mortel/m² bij een nattelaagdikte van 14 mm en een uitgekrabde laagdikte van 10 mm.
Rendement: ca. 1,4 m² per 25 kg.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object

Verbruik

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C
em hoger dan 30 °C zijn. Niet verwerken in de direkte zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid
of bij kans op regen of nachtvorst. Bij dreigende regen zonodig het werk met zeilen afdekken.

Verwerkingsomstandigheden

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 24 oppervlakkig droog, door en door droog en te
belasten na 7 dagen.
Capatect-Edelkratzputz K40 droogt fysisch en door hydratatie, dit betekent door verdamping van het
aanmaakwater. In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer.

Droogtijd

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.
.

Reinigen gereedschap

Capatect-Edelkratzputz kan met de meest gangbare pleistermachines worden verwerkt. Bij
handmatige verwerking aan een hele zak (25 kg) 6-6,5 liter zuiver, koud water toevoegen en met een
langzaamdraaiend roerwerk tot een homogene massa mengen. Mengtijd met dwangmixer of roerwerk
ca. 3 tot 4 minuten. Steeds dezelfde mengtijd aanhouden om een goed eindresultaat zeker te stellen.

Gereedmaken van het materiaal

Pleistermachine PFT G4, Rotor/Stator D8-1,5.

Belangrijk
Gebruiksaanwijzing van de fabrikant opvolgen!

Electrische aansluiting:
 400 V wisselstroom / 32 A, bouwstroomverdeler met F1 veiligheidsschakelaar.

Wateraansluiting:
Diameter slang 3/4” met Geka, waterdruk bij werkende machine 2,5 bar.

Watercapaciteit:
Ca. 420 l/uur. De gewenste hoeveelheid water moet te regelen zijn.

Diameter slang (binnenzijde):
∅ 35 mm per 13,3 meter.

Lengte slang:
Ca. 30 meter, afhankelijk van object en temperatuur.

Spuitopening;
Spuitopening: 16 mm.

De slang voor gebruik doorspoelen met kalkslem of stijfselpap.  

Let op!
De benodigde hoeveelheid water kan variëren, speciaal bij pleister op kleur. Steeds dezelfde
hoeveelheid water toevoegen om structuur- en kleurverschil te voorkomen.

Voorbeeld machineuitrusting
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Verwijzingen

Tijdens het drogen van de sierpleister deze tegen regen beschermen. Zonodig de steiger wind- en
waterdicht afschermen. Capatect-Edelkratzputz is niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop
water blijft staan.
Capatect-Edelkratzputz is alkalisch. Dek glas, keramiek, lakverf, natuursteen, metaal etc. goed af.
Pleisterresten direct met veel water verwijderen.
Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk. Daarom op naast elkaar
gelegen oppervlakken alleen materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken of materiaal van
verschillende nummers met elkaar mengen.

Conform EU-richtlijnVeiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Enkel voor professioneel gebruik

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

P260 Stof of nevel niet inademen.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P313 Een arts raadplegen.
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.

Bevat: Kalkhydrat, hydraulisch härtend, cement, portland, chemicaliën. Kan een allergische reactie
veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

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

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be
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