
Capadecor DecoVlies Living
Aan beide zijden behandeld glasvlies voor binnenmuren.

Verpakking
38 x 1,00 meter

Materiaal                                    

Toepassing
Voor het overbruggen van krimp- en droog-
te scheuren in mineraal pleisterwerk, beton, 
gipskarton- en gipsvezelplaten.
Eveneens geschikt als ondergrond voor 
decoratieve technieken in vormgeving.

Materiaal
Aan beide zijden behandeld, speciaal glas-
vlies met een nieuwe, hoogwaardige 
bindmiddelimpregnering.
Capadecor DecoVlies Living is eenvoudig te 
verwerken en geeft door de speciale 
behandeling nauwelijks jeuk. 

Eigenschappen
* Moeilijk ontvlambaar
* Zwelt niet op en is bestand tegen rotten
* 100% Vormvast
* Watervast
* Scheuroverbruggend
* Natte slijtage                     klasse 1, 2 of 3
  (afhankelijk van de afwerking)
* Doorsnede glasvezel                    9-12 µm
* Gewicht                                ca. 180 g/m²

Attentie
Oppervlakken met bouwdynamische scheu-
ren kunnen niet met Capadecor DecoVlies 
Living worden afgewerkt.

Opslag
Droog bewaren.

Afval
Restanten kunnen als bouwafval worden 
afgevoerd.

Verwerking                                

Verwerkingsmethode
Capacoll GK vol en gelijkmatig aanbrengen.
Capadecor DecoVlies Living direct in de 
natte lijmlaag inbedden en met een behan-
gersspaan of rubberen roller aandrukken.
Bij gebruik van een plakmachine Capacoll 
GK met ca. 20% water verdunnen. De 
banen niet week laten worden en stotend 
plakken. Om de naden minder te laten 
opvallen de banen dubbel doorsnijden.
Een te veel aan lijm met een vochtige doek 
verwijderen. 
Capadecor DecoVlies Living niet door 
binnenhoeken plakken.
Bij uitwendige hoeken de baan 10 cm om 
de hoek plakken om zo een goede 
aansluiting te verkrijgen.
Om beschadigingen van buitenhoeken te 
beperken een speciaal hoekprofiel 
aanbrengen.
Diepe gaten, scheuren en beschadigingen 
vooraf repareren.

Verbruik
Capacoll GK          ca. 200-250 g/m²

Het verbruik is afhankelijk van de aard van 
ondergrond en de werkwijze.

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een 
proef op het object.

Afwerking
Capadecor DecoVlies Living kan na goed 
door en door drogen met nagenoeg alle 
Caparol-muurverven worden afgewerkt. 
Raadpleeg het betreffende Technisch Infor-
matieblad.

1-2 Afwerklagen aanbrengen met bijv.:
- Indeko-plus
- CapaSilan
- Capatex mat 
- Capatex Soft
- Capatex Satin
- Capatex Gloss

Bij matte afwerkingen is één laag meestal 
voldoende.
Oppervlakken met veel strijklicht schilderen 
met CapaSilan.
Bij afwerking met behang een tussenlaag 
aanbrengen met CapaSil Primer, bij 
sierpleister voorstrijken met Putzgrund 610 
en bij transparante technieken één tussen-
laag aanbrengen met een borstel met Capa-
Silan, CapaSil Primer of Putzgrund 610.

Verbruik
Ca. 150 ml/m² per laag.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een 
proef op het object.

Technische informatie



Geschikte soorten ondergrond
en hun voorbehandeling

De ondergrond moet draagkrachtig, 
schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de 
hechting verminderen.

Zie voor voorbehandeling van de 
ondergrond “Ondergronden en hun voorbe-
handelingen”.

Ondergrond
Alle voorkomende ondergronden, binnen. 
Glanzende, goed hechtende verflagen 
vooraf opruwen.

Minimale temperatuur voor verwerking is 
5 °C voor ondergrond en omgeving.

Veiligheidsvoorschriften

R- en S-zinnen conform EU-richtlijn

R-zinnen n.v.t. 
S-zinnen n.v.t.

Transportwetgeving n.v.t.

Etikettering n.v.t.
VIB   n.v.t.
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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.
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