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Capadecor®

EffektGrund
Op kleur te maken speciaal voorstrijkmiddel dat afgewerkt kan
worden met de producten CapaGold of CapaSilber.

Materiaal

Hoog waterdampdoorlatend, op kleur te maken voorstrijkmiddel onder CapaGold en CapaSilber.
Capadecor EffektGrund geeft een dekkende (grond)verflaag en kan worden toegepast op organisch
en mineraal pleisterwerk buiten.

Voor toepassing binnen geschikt op licht gestructureerde ondergronden zoals Putzgrund 610 en
MultiStruktur.

Toepassing

■ met water te verdunnen
■ milieusparend
■ reukarm
■ verbetert de hechting
■ hoog waterdampdoorlatend
■ in combinatie met CapaGold of CapaSilber over de gehele gevel met gevelisolatie toe te passen

Eigenschappen

Gemodificeerde kunstharsdispersieMateriaalbasis

2½ en 5 literVerpakking

Semi-transparant, op kleur te maken met ColorExpress collectie "Capadecor EffektGrund".
Capadecor EffektGrund niet zonder kleurtoevoeging verwerken.

Kleur

MatGlansgraad

Koel, maar vorstvrij bewaren.Opslag

■ Soortelijke massa: ca. 1,4 g/cm3Technische eigenschappen

CapaGold en CapaSilberAanvullende producten

binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2

+ + + + +

(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606
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Verwerking

Vrijwel alle voorkomende ondergronden binnen en buiten en gevelisolatie.Geschikte ondergronden

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

Ondergrond
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Capadecor EffektGrund voor gebruik goed doorroeren. Aanbrengen met kwast, roller of
spuitapparatuur. De besneden oppervlakken bij de randen altijd narollen. Bij applicatie met de roller
een roller met een vachthoogte van 12-16 mm gebruiken die aan de randen geen verdikking geeft.

Op ondergronden zonder struktuur na het het aanbrengen van de Capadecor EffektGrund het
oppervlak met een zachte borstel nabewerken om rolbanen in de eindlaag te voorkomen.

Bij airless-applicatie de verf goed doorroeren en zeven.
Spuithoek: 50°
Nozzle: 0,023–0,027"
Spuitdruk: 150–180 bar
Pistoolfilter: 0,31 mm

Verwerkingsmethode

Capadecor EffektGrund onverdund verwerken.
Indien noodzakelijk tot max. 3 % met water verdunnen.

Verdunnen

Tussenlaag Afwerklaag
1-2x Capadecor EffektGrund kleur: SilberGrund 2x CapaSilber

1-2x Capadecor EffektGrund kleur: GoldGrund 2x CapaGold

Opbouw van het systeem

Een gelijkmatige en dekkende laag Capadecor EffektGrund aanbrengen. Onregelmatigheden in de
tussenlaag kunnen in de eindlaag zichtbaar blijven.

Ca. 150 - 200 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op een ruwe ondergrond naar verhouding
meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verbruik

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.Verwerkingsomstandigheden

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid over te schilderen na ca. 12 uur. Lagere temperaturen en
hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Droogtijd

Gereedschap direct na gebruik met water schoonmaken.Reinigen gereedschap

Capadecor EffektGrund is niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.Attentie
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Verwijzingen

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Het product is volgens de EU-richtlijn niet kenmerkplichtig.

Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Buiten bereik van kinderen houden. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet
eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid
onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het
riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met
water en zeep reinigen.
Spuitnevel en aerosol niet inademen

Bevat: 1,2-Benzisothiazol3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, reactieproduct van 5-Chloor-2-
methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). 

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.Afval

De grenswaarde voor dit product (cat. A/c) is max. 30 g/l (2010). Het VOS-gehalte van dit product is
max. 30 g/l

EU-grenswaarde VOS

Polyacrylaathars, polysiloxaan, silicaat, calciumcarbonaat, water, glycolether, alifaten, additieven en
conserveermiddel.

Inhoudstoffen

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Servicecentrum
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