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Capaver® AkkordVlies Z130/150 K
Speciaal vlies uit celstof-polyester voor het renoveren van licht
gestructureerde ondergronden binnen. 

Materiaal

Capaver AkkordVlies Z130 k en Z150 K zijn een onbehandeld, hebben zichtbaar een gesloten
weefselstructuur en is gemaakt van celstof en polyester en bedoeld voor het renoveren van
lichtgestructureerde ondergronden en het overbruggen van krimp- en droogtescheurtjes.

Door te variëren in kleur, glans en applicatie van de afwerking kan met Capaver Glasvlies attractieve
en individuele wandoppervlakken worden bereikt. Bij verandering van smaak kunnen
wandoppervlakken weer eenvoudig en snel van een andere afwerking worden voorzien.

Toepassing

■ vlies van polyester en cellulose
■ geen jeuk bij applicatie
■ bij renovatie direct overschilderbaar
■ scheuroverbruggend
■ watervast
■ vormvast
■ geeft een zeer glad oppervlak
■ onbrandbaar of moeilijk brandbaar (afhankelijk van de afwerking)

Eigenschappen

Speciaal celstof-polyestervlies, behandeld met een hoogwaardig impregneermiddel. De dichte
oppervlaktestructuur zorgt er voor de het weefsel met water te belasten is en geeft geen jeuk bij het
verwerken.

Materiaalbasis

Product Structuur van het vlies Gewicht per m² Afmeting rol

AkkordVlies Z130 K glad ca. 130 g 4 x 50m x ca. 0,75m

AkkordVlies Z150 K glad ca. 150 g 4 x 50m x ca. 0,75m

Te leveren soorten

Zie bovenstaande tabel.
Verpakking: 1 rol per doos

Verpakking

Droog bewaren.Opslag

■ Capaver CapaColl VK
■ Capaver CapaColl GK

Aanvullende producten

Bouwtechnische scheuren kunnen met Capaver AkkordVlies Z130 K of Z150 K niet duurzaam
overbrugd worden.

Attentie
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Verwerking

Oppervlakken binnen van mineraal pleisterwerk, gipspleister, gipskartonplaten, beton etc.Ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechtingverminderen.
Zie voor voorbehandeling van de ondergrond “Ondergronden en hun voorbehandelingen”.
De minimum temperatuur tijdens verwerking en droogfase is 5 °C voor ondergrond en omgeving.

Voorbereiding van de ondergrond

Lijmen

Lijm aanbrengen met de roller:

Verwerkingsmethode

■ CapaColl VK of CapaColl GK vol en gelijkmatig aanbrengen met een roller (18 mm) over een
breedte van 1 tot 2 banen (afhankleijk van de temperatuur).

■ Let op! De lijm gelijkmatig verdelen, lijm opeenhoping geeft vanwege de gesloten laag van het vlies
een ongelijkmatig oppervlak.

Lijm aanbrengen door middel van spuiten:

■ Spuitapplicatie altijd uitvoeren met minimaal 3 personen
■ CapaColl VK kan direct met geschikte spuitapparatuur worden verwerkt
■ CapaColl GK moet ter plaatse met 20% met water verdund worden.

Tip:  Voor gedetailleerde informatie over het spuiten van CapaColl VK en CapaColl GK het handboek
spuittechnologie van Caparol raadplegen.

Lijmmachine

■ CapaColl VK kan uitstekend direct met een lijmmachine worden verwerkt. CapaColl GK moet wel
verdund worden met 20% water.

Aanbrengen vam glasweefsel en vlies:

■ Om structuurverschil te voorkomen de banen nooit stortend of aan de verkeerde zijde aanbrengen.
■ Bij vlies adviseren wij de banen stotend te plakken, dubbel doorsnijden is echter ook mogelijk.
■ Let op De banen moeten bij de naden gesloten zijn. Opbollen (blazen) moeten voorkomen worden.
■ De banen met een behangersspaan of gummiroller aandrukken. Te veel aan weefsel wordt bij de

kanten weggesneden.
■ Tip!   Bij uitwendige hoeken het weefsel minimaal 10 cm de hoek om plakken. Te veel aan lijm met

een vochtige doek verwijderen. Geringe oneffenheden kunnen voorzichtig worden afgeschuurd.
Om de mechanische belasting te verhogen advieseren wij bij uitwendige hoeken een speciaal
kunststofhoekprofiel toe te passen. Hoekprofielen met montage lijm verlijmen en met Caparol
AkkordLeichtspachtel niveauverschillen nivelleren (geen gipshoudende reparatie toepassen). De
reparatie en kunststofhoekprofiel voorstrijken met CapaSil Primer. 

Afwerking:
De keuze van afwerking kan afhankelijk zijn van de plaatselijke omstandigheden, de glansgradatie,
reinigbaarheid, etc. Na drogen van het weefsel kan met nagenoeg alle Caparolmuurverven worden
afgewerkt. Raadpleeg het betreffende Technische Informatieblad.
Voor voorbeelden zie tabel.

Tussenlaag:
De tussenlaag is de basis voor een onberispelijk eindresultaat. Na droging van het weefsel de
tussenlaag in kleur van de afwerklaag aanbrengen.

Opbouw van het verfsysteem

Bij niet vullende afwerklagen, zoals Latexproducten, adviseren wij de Capaver Gewebegrundering als
vullende tussenlaag.
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Belasting Afwerklaag Aantal
lagen Glans Eigenschappen

Normaal CapaTrend
Malerit E.L.F.
Sylitol Ineterior

 1  mat - natteslijtage kl. 3 conform DIN EN 13 300

Normaal tot
gemiddeld

CapaMaXX 
CapaTop
CapaSilan
NespriSilan

 1  mat - natteslijtage kl. 2 conform DIN EN 13 300

Indeko-plus  1  mat - natteslijtage kl. 1 conform DIN EN 13 300

Gemiddeld tot
hoog

Amphibolin
AmphiGloss

 2  zm - natteslijtage kl. 1 conform DIN EN 13 300
- best. tegen waterige desinfecteermiddelen

CapaTex Satin  2  zgl - natteslijtage kl. 2 conform DIN EN 13 300
- best. tegen waterige desinfecteermiddelen

Hoog Premium Clean  2  zm - natteslijtage kl. 1 conform DIN EN 13 300
- best. tegen waterige desinfecteermiddelen

CapaTex Soft  2  zgl - natteslijtage kl. 1 conform DIN EN 13 300
- best. tegen waterige desinfecteermiddelen

CapaTex Gloss  2  gl - natteslijtage kl. 1 conform DIN EN 13 300
- best. tegen waterige desinfecteermiddelen

Extreem Disbopox 447 E.MI
Wasserepoxid

 2  zgl - natteslijtage kl. 1 conform DIN EN 13 300
- hoge kras- en stootvastheid
- bestand tegen desinfecteermiddelen
- bestand tegen chemicaliën
- decontamineerbaar conform DIN 25 415

De verlijmde banen voor schilderen voldoende laten drogen.Droogtijd

Capaver Wandweefsel wordt voordat het de fabriek verlaat uitvoerig gecontroleerd. Fouten in de
fabricage kunnen echter voorkomen. Deze zijn aangegeven aan de zijkant van het weefsel en worden
altijd gecompenseerd. Weefselfouten geven geen recht tot het indienen van een claim. Het weefsel
moet vooraf, voordat de banen op maat gesneden worden, op fouten worden gecontroleerd. Klachten
na het verwerken van meer dan 10 banen worden niet in behandeling genomen.

De binnenzijde van de rol is altijd de kant die op de wand verlijmd wordt. De buitenkant is de
zichtzijde. Om structuurverschillen te voorkomen de banen niet ‘stortend’ of aan de verkeerde zijde
plakken. Bij klachten moet het etiket met controle- en artikelnummer overlegd kunnen worden.
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Verwijzingen

Testrapporten

■ Moeilijk brandbaar conform DIN 4102, B1
Onbrandbaar conform DIN 4102, A2

■ Decontamineerbaar in combinatie met Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid.

Certificaat

Wandweefsel
Afwerking

AkkordVlies
Z 

Sylitol Interior A 2
CapaTrend A 2
Malerit E.L.F A 2
CapaMaXX A 2
IsoDeck Ultra A 2
Indeko-plus A 2
CapaSilan A 2
CapaTex Satin B 1
CapaTex Soft A 2
CapaTex Gloss A 2
Amphibolin ELF A 2
Nespri-Silan B 1
Premium Clean B 1
Disboxid 447 E.
MI B 1

Restanten kunnen als bouwafval worden afgevoerdAfval
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