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Reparatiematerialen voor binnen
Caparol-Füllspachtel P
Caparol-Akkordspachtel SF
Caparol-Akkordspachtel fein en mittel

Caparol-Akkordspachtel fein
Direct te verwerken muurplamuur.
 
Toepassing
Universele reparatieplamuur om kleine 
beschadigingen als deuken en scheuren 
te repareren, pleisterwerk en beton uit te 
vlakken en een glad oppervlak van een fijne 
spuitstructuur te voorzien.
Laagdikte tot 3 mm.
 
Kleur
Natuurwit. Met maximaal 5% Alpinacolor of 
AVA-Amphibolin op kleur te brengen.
 
Bindmiddel
Kunstharsdispersie.
 
Bevat: acrylharsdispersie, silicaat, water, 
conserveringsmiddel, filmvormer, additieven.
 

Caparol-Akkordspachtel mittel
Direct te verwerken muurplamuur.
 
Toepassing
Universele reparatieplamuur om grote onef-
fenheden te repareren, beschadigingen als 
deuken en scheuren te repareren,
pleisterwerk en beton uit te vlakken en een 
glad oppervlak van een fijne spuitstructuur 
te voorzien. 
Laagdikte tot 4 mm.

Kleur
Wit. Met maximaal 5% Alpinacolor of AVA-
Amphibolin op kleur te brengen.
 
Bindmiddel
Kunstharsdispersie.
 
Bevat: acrylharsdispersie, silicaat, water, 
conserveringsmiddel, filmvormer, additieven.

Algemene aanwijzingen

Eigenschappen
Waterverdunbaar, milieuvriendelijk, reukarm, 
wasvast, goede hechting. Geeft na drogen 
een hard oppervlak, klinkt niet in. Droog te 
schuren, met sponsbord nat te egaliseren. 
Dampopen. Soepel op te zetten en glad te 
strijken.

Glansgraad
Mat. 

Afwerking
Voor een afwerking met Sylitol-Interior is 
een voorstrijklaag met CapaSil Primer ver-
eist. Met Caparol-Akkordspachtel geëgali-
seerde oppervlakken kunnen, na voldoende 
drogen, zonder voorstrijklaag met alle Ca-
parol-dispersie- en latexverven of Capacryl-
aqualakken geschilderd worden.

Materiaal  
 
Caparol-Füllspachtel P
Reparatiemortel in poedervom.
 
Toepassing
Reparatiemortel voor het opvullen van diepe 
gaten, luchtgaatjes, scheuren en om voegen 
tussen elementen af te dichten.
Laagdikte tot 20 mm.
 
Kleur
Natuurwit. Niet op kleur te brengen.
 
Bindmiddel
Hydraulisch bindmiddel verrijkt met kunst-
hars en perlite als lichtgewichtvulstof.

Bevat: gips, polyvinylacetaathars, silicaat, 
calciumcarbonaat, additieven, conserve-
ringsmiddel.
   

Caparol-Akkordspachtel SF
Reparatiemortel in spuitkwaliteit. Direct te 
verwerken.
 
Toepassing
Voor rationele toepassing door middel van 
spuiten op grote oppervlakken als plafonds 
en wanden. Als egalisatielaag en spetter-
techniek te gebruiken.
Als verwerking vanuit grootverpakking ge-
wenst is Caparol-Ratio-Spachtel toepassen. 
 
Kleur
Natuurwit. Met maximaal 5% Alpinacolor of 
AVA-Amphibolin op kleur te brengen.
Bij afname van 1000 kg of meer in één kleur 
is levering af fabriek mogelijk.
 
Bindmiddel
Kunststofdispersie.
 
Bevat: acrylharsdispersie, silicaat, water, 
filmvormers, conserveringsmiddel,
additieven.
 



Voor een verdere behandeling met plasti-
sche materialen of met behang met glas-
weefsel, alsook textielbehang, is een voor-
strijklaag met CapaSil Primer vereist. Voor 
kunstharspleisters een voorstrijklaag met 
Caparol-Putzgrund toepassen.

Temperatuur tijdens verwerking en 
drogen
Minimaal 5 °C voor ondergrond en omge-
ving. Temperatuur van het materiaal tijdens 
verwerking: >10 °C.
 
Opslag
Caparol-Akkordspachtel fein, mittel en SF: 
koel, maar vorstvrij bewaren.
Caparol-Füllspachtel P: droog en vochtvrij 
bewaren. In originele verpakking maximaal  
1 jaar te bewaren.

Attentie (laatste stand bij drukken) 
Caparol-Akkordspachtel fein, mittel, SF en 
Caparol-Füllspachtel P zijn niet geschikt 
voor vochtige ruimten.
Op dichte, weinig zuigende ondergronden 
kunnen fijne luchtblazen ontstaan. Deze 
kunnen na een korte ontluchtingstijd verwij-
derd worden door nog eens na te strijken. 
Het moment van nastrijken is afhankelijk van 
de temperatuur en luchtvochtigheid rond 
het object. Mochten er toch nog blaasjes 
ontstaan, dan is te vroeg nagestreken. Na-
strijken herhalen.

Caparol-Akkordspachtel fein, mittel,-SF en 
Caparol-Füllspachtel P buiten bereik van 
kinderen bewaren.
Bij contact met de ogen direct met water 
spoelen. Niet in open water of bodem laten 
weglopen.
Zie Veiligheidsinformatiebladen.

Afval
Caparol-Akkordspachtel fein, mittel, SF en    
Füllspachtel P:
Materiaalresten laten opdrogen en met de 
verpakking via de daarvoor geëigende ka-
nalen afvoeren.

Productcode:
Caparol-Akkordspachtel-fein, -mittel, -SF: 
M-DF02

Geschikte soorten ondergrond 
en hun voorbehandeling 

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

Zie voor voorbehandeling van de onder-
grond “Ondergronden en hun voorbehan-
delingen”.

Afhankelijk van de aard van de ondergrond 
eerst een voorstrijklaag aanbrengen. 
Glanzende, goed hechtende verfl agen eerst 
opruwen.

Caparol-Füllspachtel P
 
Verwerkingsmethode
Eventueel aanwezige spaanslagen eraf tik-
ken of glad schuren en vuil verwijderen.
Op één zak Caparol-Füllspachtel P (25 kg) 
18 liter water toevoegen en machinaal 
vermengen.
Voegen, deuken, scheuren, beschadigingen 
of gietgallen met Caparol-Füllspachtel P 
vullen.
Caparol-Füllspachtel P kan tot 20 mm laag-
dikt in één arbeidsgang worden opgebracht. 
Bij voegen en grotere reparaties is het op-
brengen in twee lagen beter.

Verwerkingstijd
Het aangemaakte materiaal is binnen
20–30 minuten te verwerken.

Verbruik
Voegen: ca. 400 g/m2 bij 10 mm diep en 
breed.
Reparaties en als pleisterlaag: ca. 1500 
g/m2/mm laagdikte.

Droogtijd
Afhankelijk van bouwvocht, temperatuur en 
laagdikte minstens 12 uur; bij dikkere lagen 
beduidend meer.

Caparol-Akkordspachtel SF

Toepassing met spuitapparatuur
Doelmatig en economisch te verwerken als 
egalisatielaag en spettertechniek met spuit-
apparatuur op wanden en plafonds, prefab 
betondelen, glad beton, cellenbeton, gips-
platen en gipskartonplaten. 

Verwerkingsmethode
Met spuitapparatuur op het gehele vlak 
een volle, onverdunde laag Caparol-Ak-
kordspachtel SF opbrengen en direct glad-
strijken met een stalen spaan.
Caparol-Akkordspachtel SF is na drogen 
met een sponsbord nat te egaliseren, of 
droog te schuren.
Na zeer goed drogen kunnen de gladge-
streken oppervlakken met Caparol-Ak-
kordspachtel SF in een fijne tot grove struc-
tuur afgewerkt worden. De structuur kan 
door verdunnen of door aanpassen van de 
spuitopening gevarieerd worden.
De spettertechniek is zeer geschikt voor 
plafonds die niet meer behandeld worden.

Verbruik
Spuitlaag: ca. 1500 g/m2/mm laagdikte.
Spetterlaag: ca. 400-700 g/m2, afhankelijk    
van de gewenste structuur.
Maximale laagdikte: 2-3 mm.

Droogtijd
Afhankelijk van bouwvocht, temperatuur en 
laagdikte 12-48 uur.
 
Attentie
Door toepassing van natuurlijke vulstoffen 
zijn geringe kleurverschillen mogelijk. 
Wordt een spetterlaag aangebracht die on-
afgewerkt blijft staan, dan adviseren wij om 
de eglisatie- en spetterlaag met materiaal 
van hetzelfde chargenummer te gebruiken. 
Bij applicatie met speciale pleistermachines 
kan de nieuwe wormpomp en/of -slang 
verstopt raken. De gebruiksaanwijzing van 
de machinefabrikant raadplegen.
Bij toepassing als spettertechniek op wan-
den moet de laag met een Caparol-disper-
sieverf geschilderd worden. Daardoor kan 
de, voor wanden vaak noodzakelijke, duur-
zaamheid worden verhoogd. 

Beschadigingen 
bij fi jn gescheurd 
beton

Beschadigingen 
in pleisterwerk en 
beton

Onbehandeld 
open beton

Gerepareerde, fi jn 
gestructureerde 
betonnen 
plafonds



Bijzondere verwerkingsvoorschriften 
voor stuc- en spuitwerk
In grotere ruimten moet eerst het plafond 
geëgaliseerd worden voor de wanden 
gespoten kunnen worden. In dit geval zal 
echter het bovenste deel van de wand, tot 
een hoogte die vanaf de vloer bereikt kan 
worden, gespoten en geëgaliseerd moeten 
worden. Aansluitend wordt het onderste 
deel van de wand gespoten en eveneens 
geëgaliseerd. 
Na het egaliseren en een korte droogtijd 
alle hoeken met kwast en warm water na-
strijken. Na het drogen, oneffenheden en 
blazen bijwerken. Roestdoorslag na volledig 
drogen met een geschikt corrosiebescher-
mingsmiddel, zoals Capalac UniPrimer, 
isoleren. 
Bij zeer gladde, zonder spaanslagen en 
gietgallen betonnen plafonds kan direct, 
zonder egalisatielaag, een dekkende spet-
terlaag worden aangebracht.
 
Uitvoering in teamverband
Een spuitteam bestaat uit 2 tot 3 man. 
Eén man brengt het materiaal met de 
spuitapparatuur in een gelijkmatige 
laagdikte aan. Eén man strijkt het 
opgebrachte materiaal af en egaliseert 
aansluitend het oppervlak. Eén man is 
verantwoordelijk voor het materiaal en 
spuitapparatuur.

Voorzorgsmaatregelen
Voor het afdekken van ramen en deuren 
kunnen pasklare houten raamwerken, met 
plastic folie bespannen, gebruikt worden. 
De vloer met stevig afdekmateriaal afdekken. 

Geschikte spuitapparatuur en 
compressoren
Caparol-Akkordspachtel SF is te verwerken 
met pleisterspuitmachines en met airless 
spuitapparatuur met voldoende capaciteit.
Bij airless pistolen alle filters verwijderen.
spuitopening                          0,036-0,043” 
druk                                  ca. 180-200 bar
Als airless pistool moet een, door de betref-
fende fabrikant aanbevolen, spuitpistool met 
een grote nozzle worden gebruikt.

Voor een optimale verwerking moet gedu-
rende de werkzaamheden de temperatuur 
van het materiaal niet lager zijn dan 10 °C.

Afgewerkt spack-plafond

Caparol-Akkordspachtel 
fein en mittel
Handmatig aanbrengen als 
pleisterlaag
Caparol-Akkordspachtel voor verwerking 
goed omroeren en met een stalen spaan 
opzetten. Na drogen vochtig maken en 
vilten of droog schuren. Na een passende 
consistentie-instelling zijn Caparol-
Akkordspachtel fein en mittel ook met spuit-
apparatuur te verwerken (maximaal 5-10% 
water toevoegen).
Verdere behandeling met alle Caparol-mate-
rialen, volgens voorschrift.

Attentie
Om een bijzonder glad oppervlak te berei-
ken Caparol-Akkordspachtel fein toepassen.
Door de toepassing van natuurlijke vulstof-
fen zijn geringe kleurverschillen mogelijk. 
Wordt een spetterlaag aangebracht die 
onafgewerkt blijft staan, dan er op letten dat 
het materiaal voor de egalisatie- en spet-
terlaag hetzelfde chargenummer heeft. Bij 
toepassing als spuitwerk op wanden moet 
de laag met een Caparol-dispersieverf ge-
schilderd worden. Daardoor kan de, voor 
wanden vaak noodzakelijke, duurzaamheid 
worden verhoogd.

Materiaalverbruik
Type fein: ca. 1800 g/m2/mm laagdikte.
Type mittel: ca. 1800 g/m2/mm laagdikte.
Maximale laagdikte:
Type fein: 2-3 mm.
Type mittel: 3-4 mm.

Droogtijd 
Afhankelijk van bouwvocht, temperatuur en 
laagdikte 12-48 uur.

Onbehandeld 
beton

Sierpleister

Capalith-
Fassadenspachtel P

In vochtige ruimten Capalith-Fassaden-
spachtel P toepassen.

Vochtige ruimten
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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 specifi eke 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 rayonmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.
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