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Capaver®
AkkordVlies G45 SP
Speciaal glasvlies van natuurlijke grondstoffen als wapening in
egalisatiemortels binnen.
Materiaal
Toepassing

Eigenschappen

Materiaalbasis
Te leveren soorten

Speciaal glasvlies als wapening in de reparatiemortels Akkordspachtel-fein, Akkordspachtel-mittel,
Akkordspachtel-SF, RatioSpachtel of AkkordLeichtspachtellmasse om zo ruwe en ongelijkmatige
oppervlakken te egaliseren. Overbrugt krimp- en droogtescheuren.
■
■
■
■

zwelt niet
bestand tegen rotten
vormvast
scheuroverbruggend

Glasvlies van zuivere minerale glasvezels
Product

Structuur vlies

Gewicht per m²

Afmeting rol

fijn

ca. 45 g

50 x ca. 1 m

AkkordVlies G45 SP

Verpakking
Opslag
Technische eigenschappen

Aanvullende producten

Attentie

Zie bovenstaande tabel.
Verpakking: 1 rol per doos
Droog bewaren.
■ Oppervlaktegewicht: Zie tabel "Te leveren soorten".
■ Glasvezeldiameter: 9–12 μm
■
■
■
■
■
■

Caparol-Akkordspachtel fein
Caparol-Akkordspachtel mittel
Caparol-Akkordspachtel SF "plus"
Caparol-AkkordLeichtspachtel
Caparol RatioSpachtel
Caparol-AkkordRollspachtel

Capaver Glasvlies is gemaakt van glasvezels met een diameter van > 5 µm en is daardoor voor de
longen ongevaarlijk. Ondanks de hoge kwaliteit kan door knippen en snijden van het weefsel toch wat
huidirritatie ontstaan bij mensen met een gevoelige huid. Dit zal vrijwel direct verdwijnen na
beëindiging van de werkzaamheden. Na het afwerken van het glasweefsel komen in principe geen
glasvezels meer vrij.
Bouwtechnische scheuren kunnen met Capaver AkkordVlies G45 SP niet duurzaam worden
overbrugd.
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Verwerking
Ondergrond
Voorbereiding van de ondergrond

Opbouw van het verfsysteem

Oppervlakken binnen van mineraal pleisterwerk, gipspleister, gipskartonplaten, beton etc.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.
Zie voor voorbehandeling van de ondergrond “Ondergronden en hun voorbehandelingen”.
De minimum temperatuur tijdens verwerking en droogfase is 5 °C voor ondergrond en omgeving.
Reparatiemortel vol en gelijkmatig aanbrengen voor 2 tot 3 banen vlies en met een getande
roestvrijstalen spaan (6 x 6 mm) afstrijken. Capaver AkkordVlies G45 SP direct in de nog natte laag
drukken met een gladde roestvrijstalen spaan egaliseren. De rand van de baan, ca. 5 cm, niet
aandrukken.
Na het aanbrengen van de volgende baan (5 cm overlappend aanbrengen) de twee banen dubbel
doorsnijden, overtollig weefsel verwijderen en licht aandrukken. Aansluitend de naden gladstrijken.

Verbruik
Verwerkingsomstandigheden
Attentie

1,1m/m²
De binnenzijde van de rol is altijd de kant die op de wand aangebracht wordt.
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.
Bij klachten moet het etiket met charge-, controle- en artikelnummer overlegd kunnen worden.

Verwijzingen
Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)
Afval
Technisch advies

Servicecentrum

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.
Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.
DAW NEDERLAND B.V.
Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl
Kijk ook op www.dawnederland.nl
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