
Richtlijnen aanbrengen  
wapeningslaag

De donker gemarkeerde weefselstroken met 
een spackmes dieper in het mortelbed druk-
ken ten behoeve van de weefseloverlap.

Weefselbanen 10cm overlappend  
aanbrengen. 

Met een spackmes het weefsel oppervlakkig 
in het kambed drukken. Het weefsel daarbij 
niet volledig met mortel bedekken.

Na volledige afbinding, in de regel minstens ’s anderendaags, de wapeningsmortel in een 
dunne laag aanbrengen zodanig dat het weefsel volledig met mortel bedekt is. Het oppervlak 
vlak afwerken.

Met een spackmes het weefsel inbedden zodanig dat het weefsel volledig met mortel bedekt 
is. Het oppervlak vlak afwerken.
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Een correct aangebrachte wapeningslaag is uiterst belangrijk in het technisch functioneren van het Capatect-systeem. Om scheuren te voorko-
men zijn o.a. richtlijnen m.b.t. volgende aspecten strikt na te leven:
 • respecteren van minimum en maximum laagdikte
 • de correcte positionering van het weefsel in de mortellaag
 • weefseloverlappingen
De in dit document beschreven methodiek garandeert een uniforme laagdikte over het hele gevelvlak en het weefsel dat zich finaal in de 
buitenste helft bevindt van de wapeningsmortel in een verhouding 1/3 - 2/3. Hierdoor is de wapeningslaag in staat om thermische spanningen 
optimaal op te nemen.
Informatie over de toegelaten laagdikte is te vinden op de verpakking of in het TI van het desbetreffende product.
 
De keuze van de vertanding van de kamspaan is bepalend voor de laagdikte. Onderstaande tabel geeft aan welke kamspaan te gebruiken in 
functie van product, laagdikte en applicatie van de wapeningsmortel in één of twee bewerkingen.

De wapeningsmortel gelijkmatig over het iso-
latieoppervlak uitsmeren met een inox spaan 
over een breedte van +/- 110cm. 

De mortellaag opkammen met een 
kamspaan. Tandgroottte  van de kamspaan 
is in functie van min./max. dikte van de 
wapeningsmortel en de keuze 1 laagse of  
2 laagse verwerking. Zie tabel hieronder.

Het wapeningsweefsel zachtjes in het kam-
bed drukken met een spackmes of plakspaan 
(geen kamspaan!). Het weefsel kan zowel 
horizontaal als verticaal aangebracht worden.
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2 LAAGSE APPLICATIE:

1 LAAGSE APPLICATIE:

KEUZE KAMSPAAN
 Dikte (mm)  Toepassing

 (mm) 1 laags 2 laags

Capatect Klebe -und Spachtelmasse 190 3 - 4 3 - 4  10 x 10 8 x 8

Capatect Klebe -und Armierungsmasse 186M 3 - 4 3 - 4  10 x 10 8 x 8

Capatect ArmaReno 700

3 - 7

3 - 4  10 x 10 8 x 8

4 - 5  12 x 12  10 x 10

5 - 7  15 x 15*  12 x 12

Capatect Klebe -und Armierungsmasse 131SL 4 - 11 4 - 5  12 x 12  10 x 10

5 - 7  15 x 15*  12 x 12

Capatect CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850 5 - 7 5 - 7  12 x 12 10 x 10

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170 4 - 10 4 - 5  12 x 12 10 x 10

5 - 7  15 x 15  12 x 12

Capatect OrCa -Spachtel 4 - 5 4 - 5  12 x 12 10 x 10

* alternatief:  Inthermo Zahnkelle Verf & Gevelisolatie


