
Technische informatie

Capadecor Capaquarz
Vervaardigd uit zuiver minerale glasvezels, bedekt met
kwartszand.

Materiaal

Capadecor Capaquarz is een minerale wandafwerking voor binnen. Speciaal voor wanden die veel te
verduren hebben. Designstructuren, in combinatie met kleur en glansgraad van de afwerking, geven
een decoratieve afwerking.

Toepassing

■ Zwelt niet, is vochtbestendig en kan niet rotten
■ Vormvast
■ Kan kleine, niet bewegende scheuren en voegen overbruggen (binnen)
■ Afhankelijk van de opbouw van de lagen:
■ Natte slijtage klasse 1 of 2
■ Goed te reinigen
■ Moeilijk ontvlambaar
■ Kras-, stoot- en slagvast
■ Dampopen/absorberend
■ Tegen weinig kosten meerdere malen te schilderen. Als na meerdere verflagen een verandering

wordt gewenst, kan door plamuren met Caparol Akkordspachtel fein en mittel een nieuw oppervlak
worden verkregen.

Eigenschappen

Capadecor Capaquarz bestaat uit glasvlies met een kwartszandafwerking. Het vlies wordt
gefabriceerd met een glasvezel met een doorsnee > 5 µm en kan daarmee niet in de longen komen.
Na het schilderen van de glasvezel komen geen glasvezels meer vrij.

Materiaalbasis

Arkade ca. 345 g/m²
Atrium ca. 490 g/m²
Basilika ca. 350 g/m²
Forum ca. 455 g/m²
Fries ca. 350 g/m²
Galerie ca. 320 g/m²
Kaskade ca. 410 g/m²
Kontur ca. 405 g/m²
Kristall ca. 320 g/m²
Papyrus ca. 350 g/m²
Portal (63 cm patroon) ca. 350 g/m²
Refugio ca. 500 g/m²
Relief ca. 390 g/m²
Terra ca. 480 g/m²
Villa ca. 365 g/m²

Met uitzondering van Kontur, Forum en Portal zijn alle structuren zonder aanzetten te verwerken.

Te leveren soorten

Capaquarz Glasvlies droog bewaren.Opslag

Alleen bij de afwerking met een dunne laag muurverf ontstaan interessante licht/donkeren mat/
glanseffecten.

Attentie
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Verwerking

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen. Zie voor voorbehandeling vann de ondergrond „Ondergronden en hun
voorbehandelingen“.

Ondergrond

In geval van één afwerklaag of transparante techniek mogen kleurcontrasten in de ondergrond niet
aanwezig zijn. De ondergrond gepigmenteerd voorstrijken. De ondergrond moet licht zuigend zijn, om
het verschuiven van Capadecor Capaquarz tegen te gaan.

Lijm en afwerkingsproducten:
De aanbevolen hoeveelheid lijm, afwerkingsproducten en Capadecor Capaquarz zijn optimaal op
elkaar afgestemd.

Lijm:
Capacoll GK Gemakkelijk en vlot te verwerken oplosmiddelvrije dispersielijm met een hoge
aanvangshechting en voldoende ‘open’ tijd voor het plakken van Capadecor Capaquarz (ondergrond
mag niet te sterk zuigen).

Snijden van de banen:
Tijdens het op maat snijden van de banen dient men erop te letten dat het weefsel geen
fabricagefouten vertoont. Na het aanbrengen van meer dan 10 banen kan geen claim worden
ingediend. Voor het plakken de banen op de juiste lengte snijden. Bij de structuren Portal, Kontur en
Forum het voorschrift opvolgen.

Capacoll GK in twee baanbreedtes met een lamsvachtroller onverdund, gelijkmatig en vol aanbrengen.
Het glasvlies moet onmiddellijk worden ingebed en met een harde, rubberen roller zodanig worden
aangedrukt dat er geen blazen ontstaan.

Verwerkingsmethode

Opbouw van het systeem en de keuze van producten zijn afhankelijk van de eisen die aan het
oppervlak gesteld worden.

Eindafwerking
Transparante afwerking: Het maximale resultaat (contrast) wordt bereikt door toepassing van
transparante producten van Caparol. Geschikte producten zijn: Deco-Lasur matt of glänzend, of Sylitol
Antik-Lasur. De transparante producten moeten met 15% water verdund worden. Bij gebruik van Sylitol
Antik-Lasur 15% met Sylitol-Konzentrat en water (verhouding 2:1) verdunnen. Bij gebruik van Deco-
Lasur glänzend wordt de glans na twee lagen zichtbaar.

Opbouw van het verfsysteem

Lijmverbruik: ca. 250 g/m²

Deco-Lasur matt ca. 140 ml/m²
Deco-Lasur glänzend ca. 140 ml/m²
Sylitol Antik-Lasur ca. 140 ml/m²

De verbruiken zijn per laag. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Dekkende afwerking:
Voor een dekkende afwerking zijn uitsluitend muurverven geschikt die na drogen een dunne verflaag
geven. Geschikt hiervoor zijn: CapaTex, CapaTex Satin en Gloss, Amphibolin, Capadecor Metallocryl
en alle Capacryl-producten. Matte muurverven zijn slechts beperkt toe te passen. Om het gewenst
mat-glanseffect te verkrijgen moeten twee lagen worden aangebracht.
De muurverven moeten met 30% water verdund worden. Het besnijden op grensvlakken en invullen
van het wandoppervlak moet absoluut nat-in-nat gebeuren om aanzetten te voorkomen.

Capatex Soft ca. 120-140 ml/m²
Capatex Satin ca. 120-140 ml/m²
Capatex Gloss ca. 120-140 ml/m²
Caparol SeidenLatex ca. 120-140 ml/m²
Amphibolin ca. 120-140 ml/m²
Capadecor Metallocryl ca. 125 ml/m²
Capacryl-lakken ca. 120-140 ml/m²
De verbruiken zijn per laag. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object. Zie voor de
juiste verwerking van lijm en afwerkingsproducten het betreffende Technisch Informatieblad.

Verbruik

Temperatuur tijdens verwerking 
Minimaal 5 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.

Verwerkingsomstandigheden

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 4-6 uur droog aan het oppervlak. Lagere
temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Droogtijd

■ Stalen lineaal en een scherp mes voor het op maat snijden van de banen en passnijden langs
plafonds, plinten, deur- en raamopeningen, stopcontacten, lichtschakelaars etc, of voor het dubbel
doorsnijden.

■ Kunststoffen spaan voor het aandrukken langs plafonds, kanten en plinten; in hoeken.
■ Lamsvachtroller, lengte ca. 12-15 mm, voor het opbrengen van de lijm, voor de tussen- en

afwerklaag.
■ Schietlood voor het loodrecht aanbrengen van de weefselbanen.
■ Harde gummiroller voor het aandrukken van het weefsel.

Gereedschap
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Met een natte spons of doek de overmaat aan lijm tussen de naden direct weghalen. Capaquarz niet
door de binnenhoek plakken maar nauwkeurig in de hoek doorsnijden. Bij uitwendige hoeken dient
men erop te letten dat de banen minstens 10 cm om de hoek heen worden geplakt, om er zeker van te
zijn dat de ene weefselbaan foutloos op de andere aansluit. De achterkant van de baan van tevoren
met lijm insmeren. Om buitenhoeken strak af te werken kunnen speciale profielen worden gebruikt van
bijv. Protector. De profielen met montagekit verlijmen en met Caparol Akkorspachtel egaliseren.
Reparatie voorstrijken met CapaSil Primer.
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