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CapaMat ST
Isolerende, matte binnenmuurverf, spanningsvrij. Ideaal voor
renovatie, isoleert vlekken.

Materiaal

Klaar voor gebruik, ideaal voor renovatie en moeilijke ondergronden. Uitstekende dekkracht en hoge
witheidsgraad, isoleert en blokkeert veel soorten vlekken al vanaf de eerste laag. Voor ruimtes die snel
weer in gebruik moeten genomen worden. Renovatie en nieuwbouw.
Enkel overschilderbaar door zichzelf.

BinnenToepassing

■ Uitstekende isolerende werking
■ Spanningsvrij
■ Snelle, gemakkelijke verwerking
■ Klaar voor gebruik
■ Lange open tijd, aanzetvrij te verwerken
■ Reukarm
■ Hoge witheidsgraad, vergeelt niet
■ Vullend
■ Makkelijk, haast onzichtbaar, bij te werken
■ Enkel overschilderbaar door zichzelf

Eigenschappen

kalkhoudende olieMateriaalbasis

5L - 12.5LVerpakking

wit, pasteltinten op aanvraagKleur

< 2,5 à 85° - zeer mat.
Opmerking: totale matheid na volledige droging en verdamping van het solvent.

Glansgraad

conform DIN 13300/ISO 2813:2014

12 maanden in de originele gesloten verpakking. Opslaan buiten het bereik van kinderen.
Aangebroken verpakkingen goed sluiten.

Opslag

■ Natteslijtage: klasse 1
■ Dekking: klasse 2
■ Soortelijke massa: 1.56
■ Gewicht Feststoffgehalt (nur FR):
Gewicht Feststoffgehalt (nur FR)

73,2 % (vaste stofgehalte volume : 48,2 %)

Technische eigenschappen
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Verwerking

Matte, goedhechtende verflagen, elke ondergrond binnen behalve hout, metaal en PVC.
Niet aanbrengen op alkalische ondergronden (bijvoorbeeld cementpleister, beton…)

Geschikte ondergronden

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

Oude verflagen of oude
kaleilagen, goed hechtend

Direct aanbrengen op matte en
zwak zuigende oppervlakken.
Blinkende of zijdeglanzende
oppervlakken schuren en
ontstoffen.

1 of 2 onverdunde lagen
CapaMat ST

Oude verflagen of oude
kaleilagen, niet goed hechtend

Niet goed hechtende verf- of
kaleilagen verwijderen.

Ondergronden met vet- of
olievlekken Ontvetten met een geschikt

product.

Ondergronden met nicotine-,
water- of bruine vlekken

Zorgvuldig afstoffen. Droog
afborstelen indien nodig.

Ondergronden met roetvlekken Zorgvuldig afstoffen.

Opmerking: CapaMat ST kan ook aangebracht worden op de gebruikelijke ondergronden in
nieuwbouw.

Op voorbereide ondergrond, 1 of 2 lagen aanbrengen, onverdund.Verwerkingsmethode

9 à 11 m²/l (op gladde ondergrond).
Nauwkeurig verbruik vastellen door een proef op het object.

Verbruik

Temperatuur boven +3°C en onder +35°C, relatieve luchtvochtigheid onder 70 %.Verwerkingsomstandigheden

Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid :
Oppervlaktedroog : na 4 à 6 uur.
Overschilderbaar met zichzelf: na 12 uur of nat in nat wanneer het product begint mat de worden.
Volledig doorgedroogd en belastbaar : na 2 weken.

Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Droogtijd

Aangepaste kwast.
Rol 12 mm.
Airless : spuithoek 50° / nozzle 0,026-0,031" / druk 150-180 bar

Gereedschap

Met White Spirit onmiddellijk na gebruik.Reinigen gereedschap

Bij het aanbrengen op de muur kan er een lichte aftekening (gevoel van melen) voorkomen bij
aanraking tot de volledige uitharding van het product (ongeveer 3 weken).

Attentie



Technische informatie

.

Verwijzingen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het
bereik van kinderen houden. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden
gevormd. Spuitnevel niet inademen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. BIJ
CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

Bevat: Alkydhars, Calciumcarbonaat, Titaandioxide, Silicaat, Minerale pigmenten/-vulstoffen, Alifaten,
Water, Glicolether, Additieven, .

Bij accidentele indigestie consulteer het Antigifcentrum 070/245 245

Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Verpakking en product volgens de lokale wetgeving.Afval

Voor dit product (categorie A/g): max. 350 g/l (2010).VOS-gehalte van het product: 350 g/l.EU-grenswaarde VOS

Bevat: Alkydhars, Calciumcarbonaat, Titaandioxide, Silicaat, Minerale pigmenten/-vulstoffen, Alifaten,
Water, Glicolether, Additieven.

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

Technische informatie · Edition: 11-2021
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 specifieke
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 accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.dawnederland.nl · email info@dawnederland.nl
DAW Belgium BV/SRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon (011) 60 56 30 · Fax (011) 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be


