
Technische Informatie 

Cap-elast
Plasto-elastische coatingsystemen van topkwaliteit voor renovatie
van gescheurde gevels en betonnen oppervlakken.

Materiaal

Toepassing
Zowel voor weerbestendige, scheurover-
bruggende afwerkingen op gescheurd pleis-
terwerk en betonvlakken als voor bescher-
ming tegen milieu-invloeden en agressieve 
dampen.

Eigenschappen
* Met water te verdunnen, milieuvriendelijk,  

reukarm
* Weerbestendig
* CO2-werend µd > 50 m
* Plasto-elastisch, scheuroverbruggend
* Zeer goed dekkend
* Egaliserend
* Alkalivast, verzeept niet

Cap-elast Phase 2
* Bestand tegen regen   
* Waterdampopen                              µd 0,5 m

Systeem-producten

Cap-elast Phase 1
Met vezels versterkte, elastische, gepig-
menteerde tussenlaag. Ook geschikt om 
weefsel in te bedden. 
Soortelijke massa                  ca 1,20 g/cm3

Cap-elast Dehnspachtel
Dikke, zeer elastische plamuur voor toepas-
sing als tussenlaag op ruwe ondergronden. 
Aan te brengen met kwast, roller of spaan.
Elastisch bij een temperatuur tot –20 °C. 
Soortelijke massa                 ca. 1,15 g/cm3

Cap-elast Phase 2
Zijdematte, plasto-elastische, witte afwerk-
laag.
Soortelijke massa                   ca. 1,3 g/cm3 

Cap-elast Riss-Spachtel
Plasto-elastische reparatieplamuur om 
scheuren in pleisterlagen en metselwerk op 
te vullen.
Soortelijke massa                 ca. 1,75 g/cm3

Cap-elast Faserpaste
Met vezels versterkte, plasto-elastische 
plamuur om ondergronden te egaliseren. 
Daarna afwerken met een Cap-elast Phase 
2 of Unitop. 
Soortelijke massa                   ca. 1,1 g/cm3 
Productcodes: M-DF02

Geschikte soorten ondergrond 
en hun voorbehandeling   

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

Minerale pleisterlagen
Nieuwe pleisters 2-4 weken onbehandeld 
laten.
Reparaties moeten goed uitgehard en droog 
zijn. Oude, onbehandelde pleisterwerken 
door hogedruk waterstralen reinigen, vol-
gens plaatselijk voorschrift. Een voorstrijk-
laag aanbrengen met Dupa-grund.

Beton
Vuile of poederende betonvlakken me-
chanisch of door hogedruk waterstralen 
reinigen, volgens plaatselijke voorschriften. 
Op zwak zuigende respectievelijk gladde 
oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen 
met Capagrund. Op zuigende, zanderige en 
poederige oppervlakken een voorstrijklaag 
aanbrengen met Dupa-grund.

Verpakking
standaardproduct
Cap-elast Phase 1 12½ liter
Cap-elast Phase 2, 2½, 5 en 10 liter
Cap-elast Dehnspachtel 12½ liter
Cap-elast Riß-Spachtel 1, 1½ en 10 kg
Cap-elast Faserspachtel 5 kg     

Color-express
Cap-elast Phase 2 10 liter   



Goed hechtende lak- of 
dispersieverfl agen
Glanzende oppervlakken opruwen. Krijtende 
dispersielagen door hogedruk waterstralen 
reinigen, volgens plaatselijk voorschrift. Een 
voorstrijklaag aanbrengen met Capagrund. 
Na andere reinigingsmethoden (afwassen, 
afborstelen, afspuiten) een voorstrijklaag 
aanbrengen met Dupa-grund.

Goed hechtende, oude plasto-
elastische dispersieverfl agen
Door hogedruk waterstralen reinigen, vol-
gens plaatselijk voorschrift, of afwassen 
met water waaraan een geschikt schoon-
maakmiddel is toegevoegd en naspoelen 
met water. Een voorstrijklaag aanbrengen 
met Capagrund. Een tussen- en afwerklaag 
aanbrengen met Cap-elast Phase 2. 

Goed hechtende 
kunstharspleisterlagen 
(met uitzondering van gevelisolatie)
Oude kunstharspleisterlagen volgens een 
geschikte methode reinigen. Door reinigen 
nat geworden gevels goed laten drogen. 
Een voorstrijklaag aanbrengen met Capa-
grund.

Niet goed hechtende lak-, 
dispersieverf- of sierpleisterlagen
Geheel verwijderen, bijvoorbeeld mecha-
nisch of door afbijten en reinigen door 
hogedruk waterstralen, volgens plaatselijk 
voorschrift. De ondergrond goed laten dro-
gen. Zwak zuigende, respectievelijk gladde 
oppervlakken voorstrijken met Capagrund.
Poederige, zuigende of zanderige opper-
vlakken impregneren met Dupa-grund.

Silicaatverven en –pleisters met 
slechte samenhang
Geheel verwijderen door schuren, borstelen, 
afsteken of hogedruk waterstralen, volgens 
plaatselijk voorschrift. De ondergrond goed 
laten drogen.  Voorstrijken met Dupa-grund.

Met afvoergassen of roet bevuilde 
oppervlakken
Reinigingsmethode afhankelijk van de aard 
van de vervuiling. 

Oppervlakken met schimmel, mos en 
algen 
Schimmel, mos en algen geheel verwijderen 
door waterstralen, volgens plaatselijk voor-
schrift. Voorbehandelen met een schimmel-, 
mos- en algendodend preparaat en laten 
drogen. 

Gescheurd metselwerk
Beschadigde, gescheurde voegen
ca. 10 mm diep uitkrabben, een voor-
strijklaag aanbrengen met Dupa-grund 
en na goed drogen vullen met Cap-elast 
Rißspachtel. Voor verdere bewerking Cap-
elast Rißspachtel  goed laten drogen.
Indien de tussenlaag bruine verkleuringen 
vertoont, kan als afwerklaag watervrije Du-
parol-Fassadenfarbe worden toegepast.

Oppervlakken met zoutuitslag
Zoutuitslag droog afborstelen. Voorstrijken 
met Dupa-grund.  Bij het schilderen van 
oppervlakken met zoutuitslag kan geen 
garantie voor een duurzame hechting of 
het opheffen van de zoutuitslag worden 
gegeven. Afschilferen of afbladderen blijft 
onder bepaalde omstandigheden mogelijk. 



De verschillende soorten scheuren en hun behandeling met Cap-elast

Bij fi jne oppervlaktescheuren 
zoals krimp- en haarscheuren in 
pleisterlagen of beton: 
Enkelvoudige wapening

Verwerkingsmethode
Voorstrijklaag:
Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-
grund of Capagrund, afhankelijk van de 
ondergrond.*

Tussenlaag:
Een tussenlaag aanbrengen met Cap-elast 
Phase 2.
Verbruik: tenminste 230 ml/m2.

Afwerklaag:
Een afwerklaag aanbrengen met Cap-elast 
Phase 2, onverdund.
Verbruik: tenminste 230 ml/m2.

Verwerkingsmethode
Voorstrijklaag:
Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-
grund of Capagrund, afhankelijk van de 
ondergrond.*

Tussenlaag:
Een tussenlaag aanbrengen met Cap-elast 
Phase 1, onverdund, in ongeveer de kleur 
van de afwerklaag.
Verbruik: tenminste 500 ml/m2.

Afwerklaag:
Een afwerklaag aanbrengen met Cap-elast 
Phase 2, onverdund.
Verbruik: tenminste 230 ml/m2.

Bij scheuren in lint- en 
stootvoegen en in beton:
Zware wapening

Verwerkingsmethode
Voorstrijklaag:
Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-
grund of Capagrund, afhankelijk van de 
ondergrond.*  

Tussenlaag:
Een tussenlaag aanbrengen met Cap-elast 
Phase 1, onverdund.
Verbruik: tenminste 500 ml/m2.
Een tweede tussenlaag aanbrengen met 
Cap-elast Phase 1, onverdund, in ongeveer 
de kleur van de afwerklaag. 
Verbruik: tenminste 500 ml/m2.

Afwerklaag:
Een afwerklaag aanbrengen met Cap-elast 
Phase 2, onverdund.
Verbruik: tenminste 230 ml/m2.

Attentie
Op een ruwe ondergrond kunnen de tus-
senlagen worden uitgevoerd met Cap-elast 
Dehnspachtel in ongeveer de kleur van de 
afwerklaag. 
Verbruik: tenminste 1000-1500 ml/m2.
Op ruwe oppervlakken naar verhouding 
meer.

* Voorbehandeling van de ondergrond, voor zover noodzakelijk, staat beschreven onder ‘Ondergronden en hun voorbehandelingen’.

Bij fi jne scheuren in de 
pleisterlaag of in beton:
Lichte wapening



Verwerkingsmethode
Voorbehandeling:
Bouwtechnische scheuren ca. 1 cm breed 
en 1 cm diep u-vormig uitkrabben, zorgvul-
dig stofvrij maken en met Dupa-grund voor-
strijken tot verzadiging is bereikt. Scheuren 
met Cap-elast Riß-Spachtel opvullen en 
goed laten drogen.

Voorstrijklaag:
Een voorstrijklaag aanbrengen over het 
gehele oppervlak met Dupa-grund of
Capagrund, afhankelijk van de ondergrond.*

Weefselstroken op gladde oppervlakken:
Over de gevulde scheur Cap-elast Phase 1 
opbrengen over een breedte van tenminste 
30 cm. In het nog natte materiaal Disbocret 
513 Elastik-Gewebe 10/10 zonder plooien 
over een breedte van tenminste 20 cm 
inbedden. Goed laten drogen.
Een tussenlaag aanbrengen over het gehele 
oppervlak met Cap-elast Phase 1 in onge-
veer de kleur van de afwerklaag.
Verbruik: tenminste 500 ml/m2.
 
Een afwerklaag aanbrengen met Cap-elast 
Phase 2, onverdund.
Verbruik: tenminste 230 ml/m2. 

Verwerkingsmethode 
Voorbehandeling:
Bouwtechnische scheuren ca. 1 cm breed 
en 1 cm diep u-vormig uitkrabben, zorgvul-
dig stofvrij maken en met Dupa-grund voor-
strijken tot verzadiging is bereikt. Scheuren 
met Cap-elast Riß-Spachtel opvullen. Goed 
laten drogen.

Gladde oppervlakken met weefsel versterkt:
Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-
grund of Capagrund, afhankelijk van de 
ondergrond.*

Inbedden weefsel op gladde oppervlakken:
Cap-elast Phase 1, verdund met ca. 5% 
water, over de gehele breedte van het 
Disbocret 513 Elastik-Gewebe gelijkmatig 
opbrengen en verdelen met blokwitter of 
verfroller. 
Verbruik: tenminste 400 ml/m2.

Het weefsel, te beginnen aan de bovenkant, 
in de nog natte laag Cap-elast Phase 1 met 
een roestvrijstalen spaan of moltopreen-rol-
ler aanbrengen en goed aandrukken, zodat 
geen blazen en vouwen ontstaan.
De naden ca. 5 cm laten overlappen. Het 
gewapende oppervlak goed laten drogen.

Een tussenlaag aanbrengen met Cap-elast 
Phase 1, verdund met ca. 5% water, in 
ongeveer de kleur van de afwerklaag.
Verbruik: tenminste 350 ml/m2.

Een afwerklaag aanbrengen met Cap-elast 
Phase 2, onverdund.
Verbruik: tenminste 230 ml/m2.

Verwerkingsmethode
Voorbehandeling:
Bouwtechnische scheuren ca. 1 cm breed 
en 1 cm diep u-vormig uitkrabben, zorgvul-
dig stofvrij maken en met Dupa-grund voor-
strijken tot verzadiging is bereikt. Scheuren 
met Cap-elast Riß-Spachtel opvullen. Goed 
laten drogen.

Wapening op ruwe oppervlakken met 
bouwtechnische scheuren:
Een voorstrijklaag aanbrengen over het 
gehele oppervlak met Dupa-grund of Capa-
grund, afhankelijk van de ondergrond.*

Een eerste tussenlaag aanbrengen met 
Cap-elast Dehnspachtel, onverdund. Met  
spaan of roller aanbrengen. 
Verbruik: tenminste 1500-3000 ml/m2.

Een tweede tussenlaag aanbrengen met 
Cap-elast Dehn-spachtel, verdund met 
maximaal 5-10% water. Daarna met een 
roller structureren. 
Verbruik: tenminste 800-1200 ml/m2. 

Een of twee afwerklagen aanbrengen met 
Cap-elast Phase 2, onverdund.
Verbruik: tenminste 230 ml/m2.

Bij eenvoudige bouwtechnische 
scheuren:
Op gladde oppervlakken
Versterkt met weefselstroken

Bij omvangrijke bouwtechnische 
scheuren: 
Op gladde oppervlakken
Met weefsel versterkt

Bij omvangrijke bouwtechnische 
scheuren:
Op ruwe oppervlakken
Met Dehn-spachtel versterkt



Materiaal

Bindmiddel
Kunststofdispersie.

Glansgraad
Cap-elast Phase 2           zijdemat

Kleur
Cap-elast Phase 1
Wit.
Met maximaal 10% AVA- of Alpinacolor-
mengkleuren op kleur te brengen.
Voor het verkrijgen van optisch gelijkmatige 
oppervlakken moet Cap-elast Phase 1 on-
geveer de kleur van de afwerking hebben.

Cap-elast Dehnspachtel
Wit.
Op kleur te brengen met maximaal 10% 
AVA- of Alpinacolor-mengkleuren.

Cap-elast Phase 2
Wit.
Op kleur te brengen met maximaal 10% 
AVA- of Alpinacolor-mengkleuren en volgens 
het ColorExpress-systeem naar kleuren uit 
de 3D-, Alpinacolor-, Amphisilan/Sylitol-, 
RAL- en andere kleurenwaaiers.

Cap-elast Faserpaste
Wit.

Opslag
Koel, maar vorstvrij. 

Afval
Verfresten laten opdrogen en met de ver-
pakking via de daarvoor geëigende kanalen 
afvoeren.

Nadere gegevens
Zie verklaring op de verpakking.

Veiligheidsmaatregelen
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Bij contact met ogen of huid direct met veel 
water spoelen. Spuitnevel niet inademen. Bij 
verslikken direct een arts raadplegen. Niet 
in het milieu, riool of oppervlaktewater laten 
komen. 
Raadpleeg de diverse veiligheidsinformatie-
bladen. 

Verwerking

Verwerkingsmethode
Cap-elast Phase 1 
Aanbrengen met kwast, roller of blokwitter. 

Cap-elast Dehnspachtel
Aanbrengen met roestvrijstalen spaan, 
kwast of roller. Bij gebruik van kwast of rol-
ler verdunnen met 5-10% water, afhankelijk 
van de ruwheid van de ondergrond.
Bij gebruik van een spaan niet verdunnen 
en de bepleisterde oppervlakken direct met 
een fijne moltopreenroller narollen.

Cap-elast Phase 2
Aanbrengen met kwast, roller, blokwitter of 
spuitapparatuur.

Airless spuitapparatuur
spuithoek 50°
spuitopening 0,026’’-0,031’’
druk 150 bar

Gereedschap direct na gebruik met water 
reinigen.

Cap-elast Faserpaste
Onverdund aanbrengen met roestvrijstalen 
spaan. Voor gebruik goed roeren.

Verbruik
Cap-elast Phase 1
Tenminste 500 ml/m2 per laag.

Cap-elast  Dehnspachtel
Tenminste 1000 ml/m2 per laag.

Cap-elast Phase 2
Tenminste 230 ml/m2 per laag.

Cap-elast Faserpaste
Tenminste 1,1 kg/m2 per mm laag. 

Temperatuur tijdens verwerking
Minimaal 8 °C voor ondergrond en 
omgeving.

Droogtijd
Cap-elast Phase 1 en Dehnspachtel
Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid 
over te schilderen na 24 uur.

Cap-elast Phase 2
Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid 
na 24 uur bestand tegen regen.
Lagere temperaturen en hogere relatieve 
luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Cap-elast Faserpaste
Afhankelijk van relatieve luchtvochtigheid, 
temperatuur en laagdikte ca. 24 uur per mm 
laagdikte bij 20 °C en 65% relatieve lucht-
vochtigheid.

Attentie  
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke 
wind, mist, hoge relatieve luchtvochtigheid 
of bij gevaar voor regen of nachtvorst.
Om aanzetten op grote oppervlakken te 
voorkomen voldoende personeel inzetten en 
nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken. 
Niet gebruiken op horizontale oppervlakken 
waarop water blijft staan.
Niet toepassen op een kalkrijke ondergrond 
zoals lichtgewichtpleisterwerk.
Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid 
over te schilderen na 24 uur.

Bouwtechnische scheuren  
Bouwtechnische scheuren kunnen aan 
extreme bewegingen onderhevig zijn.
Duurzame en/of onzichtbare overbrugging 
van deze scheuren kan met een verfsy-
steem niet gegarandeerd worden.
Aansluitvoegen van deuren, ramen, water-
slagen enz. moeten met een geschikte kit 
worden afgedicht.
Bij geveldelen die onderhevig zijn aan 
speciale omstandigheden of sterker dan 
gebruikelijk belast worden door vocht, be-
staat een verhoogd risico op schimmel- en 
algvorming. 

Bestanddelen

Cap-elast Phase 1
Polyvinylacetaatdispersie, titaandioxide, cal-
ciumcarbonaat, silicaat, water, filmvormer, 
additieven, conserveermiddel.

Cap-elast Dehnspachtel
Acrylharsdispersie, titaandioxide, silicaat, 
water, aliphaten, additieven, 
conserveermiddel.

Cap-elast Phase 2
Polyvinylacetaatdispersie, titaandioxide, cal-
ciumcarbonaat, silicaat, water, filmvormer, 
additieven, conserveermiddel.

Cap-elast Riss-Spachtel
Acrylharsdispersie, silicaat, calciumcarbo-
naat, water, additieven, conserveermiddel.

Cap-elast Faserpaste
Polyvinylacetaatharsdispersie, titaandioxide, 
calciumcarbonaat, silicaat, kunstvezel, wa-
ter, filmvormer, additieven, 
conserveermiddel.
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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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