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Capaver® AkkordVlies G40 K
Tapeta z włókna szklanego, do mostkowania drobnych rys.

Opis produktu

Specjalna tapeta z włókna szklanego, niemalowana, zaimpregnowana najwyższej jakości środkiem
impregnującym do zakrywania / mostkowania drobnych rys na powierzchniach wewnętrznych.

Zastosowanie

Poprzez odpowiedni dobór barwy, stopnia połysku i techniki nakładania końcowego materiału
powłokowego, można otrzymać szereg atrakcyjnych, indywidualnych rozwiązań o zróżnicowanych
właściwościach. Już istniejące powierzchnie, można swobodnie dostosowywać do zmieniających się z
upływem czasu potrzeb poprzez odpowiedni dla danego pomieszczenia dobór materiałów
wykończeniowych.

■ Mostkuje drobne rysy
■ Nadaje się do renowacji
■ Nie pęczniejąca
■ Odporna na butwienie
■ Stabilna wymiarowo
■ Wysoce odporna na wilgoć

Właściwości

Wytworzone z wyłącznie mineralnego włókna szklanego.Spoiwo

Oznaczenie Faktura tapety Ciężar na m² Wymiary rolki

AkkordVlies G40 K gładka ok. 40 g 50 x ok. 1 m
Dostępne rodzaje

Patrz tabela – karton.Wielkość opakowań

Przechowywać w suchym miejscu.Składowanie

■ Ciężar powierzchniowy: patrz tabela powyżej.Dane Techniczne

■ Capaver CapaColl GKProdukty uzupełniające

Capaver Glasvliese zostały wyprodukowane z włókna szklanego o średnicy > 5µm co zapobiega
wnikaniu do płuc. Pomimo mocnego związania drobinek szkła, mogą one zostać częściowo
„uwolnione” podczas docinania tapety i spowodować podrażnienia u osób o wrażliwej skórze.
Podrażnienia te ustępują po zakończeniu prac związanych z klejeniem. W czasie malowania,
uwalnianie włókien ustępuje całkowicie.

Wskazówki i porady

Wewnętrzna struktura włókien w połączeniu z przyjazną dla środowiska apreturą tapety, czyni ją
odporną na wilgoć, o zamkniętej powierzchni, gładką i neutralną dla skóry w czasie pracy.

Tapeta Capaver AkkordVlies G40 K nie nadaje się do napraw rys konstrukcyjnych. 
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(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Klasyfikacja według
karty technicznej nr 606

Sposób użycia

Powierzchnie wewnętrzne z tynkami mineralnymi grupy PI, PII i PIII, tynki gipsowe i maszynowe z
grupy PIV, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowe, powierzchnie betonowe.

Podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.
Graniczna temperatura obróbki to +5°C dla powietrza i podłoża.
Kontrastowe podłoża zagruntować Caparol HaftGrund EG.

Przygotowanie podłoża

Klejenie:Sposób nakładania

Nakładanie wałkiem:

■ KlejCapacoll GK nanieść równomiernie wałkiem o długości włosa 18 mm i zależnie od panujących
warunków temperaturowych na szerokość 1-2 brytów.

■ Uwaga! Należy zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie kleju aby uniknąć złego wyglądu
powierzchni zewnętrznej tapety.

Nakładanie natryskiem:

■ Metodę natryskowa stosujemy tylko wtedy gdy mamy do dyspozycji min. 3 osoby
■ Klej Capacoll GK może być nakładany po rozcieńczeniu 20% wody w zależności lokalnych

uwarunkowań.
■ Uwaga! Standardowe opakowania kleju mogą być w razie potrzeby, rozcieńczane maks. 20%

wody.
■ Ważne! Stosując metodę natryskową należy zwrócić szczególna uwagę na podane zużycie i

równomierne rozłożenie tak aby nie nałożyć zbyt grubej warstwy kleju na podłoże

Wskazówka! Szczegółowe informacje dotyczące nakładania metodą natrysku, zawarte są w
„Instrukcji do metody natryskowej”

Osadzanie/klejenie tapety:

■ Aby uniknąć różnic w fakturze nie nakładać tapety na jednej ścianie w odwrotnym kierunku lub
drugą stroną

■ Dla tapet zaleca się klejenie na styk. Możliwe jest jednak łączenie na zakład gdzie następnie
przecinamy oba bryty w miejscu zakładu i usuwamy odcięte paski łącząc oba bryty na styk.

■ Uwaga! W obszarze styku, bryty muszą stykać się ze sobą, tak aby nie powstawały wybrzuszenia.
■ Przyklejone bryty należy docisnąć szpachlą do tapet lub odpowiednim wałkiem, tak aby usunąć

pęcherzyki powietrza. Naddatki kleju należy usunąć za pomocą odpowiedniej szpachli podczas
przyklejania krawędzi tapety

■ Wskazówka! Na narożnikach zewnętrznych przyklejać bryty z przynajmniej 10 cm zakładem poza
krawędź. Narożniki można kształtować stosując specjalne narożne profile z tworzywa sztucznego.
Profile te poprawiają znacząco odporność na uderzenia (np. profile HoBus, DLW, Protector itp.).
Kleimy używając kleju montażowego umożliwiającego dokonywanie korekt. Powstałe różnicę
wysokości należy wyrównać używając dyspersyjnej masy szpachlowej (masy szpachlowe
zawierające gips są nieodpowiednie). Zaleca się stosowanie Caparol-Akkordspachtel fein lub mittel
lub AkkordLeichtspachtel. Profile z tworzywa sztucznego oraz miejsca szpachlowania zagruntować
Caparol-Haftgrund. 

Warstwa pośrednia:
Warstwa pośrednia tworzy bazę do „doskonałej” warstwy wierzchniej. Po ułożeniu i wyschnięciu
tapety, nanosimy warstwę pośrednią w kolorze warstwy wierzchniej.

Należy pamiętać, że ze względu na chłonność AkkordVlies G40 K, zużycie materiału do
wykonania warstwy pośredniej na AkkordVlies G40 K może czasami znacznie odbiegać od
danych dotyczących zużycia materiału powłokowego. Dokładne wartości zużycia należy
określić na podstawie próbki powierzchni przed wykonaniem prac.

Układ warstw na przygotowanych
podłożach

Powłoki końcowe:
Wybór odpowiedniej powłoki końcowej zależy od wymaganego stopnia obciążenia /odporności i
stopnia połysku. Powłoki należy zawsze nakładać „mokre na mokre”. Dotyczy to również obszarów
przycinania. W zależności od stopnia połysku może być konieczne nałożenie podwójnej warstwy
nawierzchniowej.

Przyklejoną do ściany tapetę Capaver AkkordVlies pozostawić przed malowaniem do wyschnięcia.Czas schnięcia

Przed opuszczeniem fabryki tapeta jest zawsze starannie kontrolowana. Ze względu na technologię
produkcji sporadycznie mogą wystąpić wady, które zaznaczone są na brzegu tapety i
rekompensowane przez odpowiedni naddatek długości. Tego typu usterki nie stanowią podstawy do
reklamacji. Podczas przycinania pasów należy na bieżąco kontrolować jakość tapety.
Zewnętrzna strona na rolce jest stroną wierzchnią przeznaczoną do malowania.
Po przyklejeniu ponad 10 brytów reklamacje nie będą uwzględniane. W wypadku reklamacji należy
okazać tapetę lub etykietę rolki z numerem kontrolnym i nr artykułu.

Wskazówka
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Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Utylizacja

Doradztwo techniczne:
tel. +48 22 544 20 40
techniczny@caparol.pl

Infolinia
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