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Capaver Akkord Vlies Z-35
Nepremazan pleskarski stekleni flis iz naravnih sestavin za
prekrivanje lasastih in mrežastih razpok na notranjih površinah.

Opis izdelka

Capaver Akkordvlies Z-35 je surov, nepremazan stekleni flis za prekrivanje lasastih in mrežastih
razpok na notranjih površinah.

Opis

Uporablja se za premoščanje razpok, ki se pojavijo pri krčenju in sušenju ometa iz maltnih skupin P II,
P III in P IV, betona ter plošč iz mavčnega kartona ali mavčnih vlaken.

Predvidena uporaba

■ Dobro premošča lasaste in mrežaste razpoke 
■ Pri obnovitvenih delih omogoča naslednji nanos neposredno na flis
■ Ne nabreka, 100-odstotno dimenzijsko stabilen, odporen proti gnitju ali razpadanju 
■ Visoko obstojen proti mokroti
■ Paroprepusten
■ Težko vnetljiv po DIN 4102
■ Premer vlaken > 5 μm ne prodira v pljuča 
■ Gramatura (površinska masa): pribl. 35 g/m2

Lastnosti

Capaver Glasvlies je izdelan iz čistih mineralnih steklenih vlaken.Osnova materiala

Naziv Masa pribl. g/
m 2 

Širina role pribl.
cm Raport cm Zamik SD-vrednosti

Capaver Akkord
Vlies Z-35 35 100  -   -  pribl. 0,01

Dobavljivi tipi

Hraniti na suhem.Skladiščenje

Razpok, ki so posledica gradbene dinamike, ni mogoče sanirati s pleskarskim flisom.Opozorilo

Delovni postopek

Apneno-cementni in cementni ometi iz maltnih skupin PII in PIII:
Trdne, običajno vpojne omete lahko prebarvate brez predhodne obdelave ali predpremaza. Na grobo
poroznih, peskastih, vpojnih ometih je potreben predpremaz Synthesa Security Primer ali Primalon
Tiefgrund LF.

Ustrezne podlage

Mavčni in gotovi ometi iz maltne skupine P IV in P V:
Grundirajte s predpremazom Synthesa Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF. Mavčne omete s
sigasto plastjo najprej prebrusite in temeljito posesajte prah.

Mavčne gradbene oz. montažne plošče:
Če so plošče vpojne, jih grundirajte s predpremazom Synthesa Security Primer ali Primalon Tiefgrund
LF.
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Mavčno-kartonske plošče:
Obrusite robate sledi gladilke. Grundirajte s predpremazom Synthesa Security Primer ali Primalon
Tiefgrund LF.

Beton:
Odstranite ostanke ločilnih sredstev in odpadajoče moknate ali peščene substance.

Nosilni premazi:
Če je nosilni premaz mat in slabo vpojen, ga lahko direktno premažete. Če pa ima nosilni premaz
sijočo ali lakirano površino, površino najprej naredite bolj robato. Nato jo premažite z univerzalnim
predpremazom Primalon Universal Haftgrund.

Nenosilni premazi:
Nenosilne sloje laka in disperzijskih barv oziroma disperzijskega ometa ter nenosilne mineralne sloje
morate odstraniti.

Premazi s klejnimi barvami:
Klejno barvo izmijte do čistega. Nato plošče grundirajte s predpremazom Synthesa Security Primer ali
Primalon Tiefgrund LF.

Slabo sprijete tapete:
Odstranite do čistega. Izmijte škrobno lepilo in ostanke papirja.

Površine, ki jih je napadla plesen:
Odstranite plesnive obloge, površino premažite z nerazredčenim sredstvom Capatox. Ko se površina
dobro posuši, jo premažite z Indeko-W. Preučite tudi vzrok plesnenja in ga odpravite.

Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi, oljnimi ali maščobnimi madeži:
Nanesite zaporni temeljni premaz s Primalon Filtergrund fein. Če so površine zelo zamazane, izvedite
še zaključni premaz z izdelkom Primalon IsoDeck.

Manjša poškodovana ali izbita mesta:
Popravite s polnilno maso SynthoMur ali Synthesa Füllspachtel po delovnih navodilih in površino po
potrebi premažite še s predpremazom.

Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije in ločilnih snovi, biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM
B 3430, 1. del.

Priprava podlage

Lepilo:
Nanos z valjčkom:
■ Lepilo Capaver Glasgewebekleber enakomerno nanesite z valjčkom z višino flora 18 mm in glede
nalokalne temperaturne pogoje položite vanj 1 do 2 pasova flisa.
■ Pozor! Posebej pazite na to, da lepilo razmažete kar najbolj enakomerno, saj nakopičeno lepilo pod
oblogo negativno vpliva na končni videz površine.

Postopek nanašanja

Izvedba z brizganjem:
■ Lepilo Capaver Glasgewebekleber lahko nabrizgate na steno z brezzračnimi napravami Airless.
■ Lepilo Capaver Glasgewebekleber morate za brizganje glede na lokalne pogoje razredčiti z 20 %
vode.
■ Pomembno! Pri postopku brizganja posebej pazite na priporočeno porabo in enakomerno
porazdelitev materiala, da ne bi nanesli na podlago preveč lepila.

Polaganje in lepljenje flisa:
■ Da se strukturni vzorec ne bi razlikoval, nikoli ne lepite flisa z navpičnim ali vodoravnim zasukom
(obrnjeno na glavo oz. zrcalno obrnjeno) .
■ Za flis priporočamo lepljenje na stik, pri čemer je vse vrste flisov mogoče lepiti tudi na dvojni rob z
rezom.
■ Pozor! Pasovi obloge morajo biti na stikih položeni tesno drug ob drugem. Pri tem pazite, da na
območju stika ne pride do izbočenja in s tem do slabe stične črte.
■ Prilepljene pasove obloge nato pritisnete ob podlago s tapecirno gladilko ali pritisnim valjčkom, in
sicer z ustreznim pritiskom po vsej površini, da iztisnete mehurčke.
Odvečno mero odrežite ob pritrditvi robov s tapecirno gladilko.
■ NAMIG! Pri lepljenju okoli zunanjih vogalov pazite na to, da greste s pasom obloge vsaj 10 cm okoli
takega vogala. Za izdelavo zunanjih vogalov so predvideni posebni plastični vogalni profili, ki bistveno
olajšajo izvedbo in zaščitijo vogalne robove pred udarci (npr. običajni komercialni profili). Vogalne
profile lepite z montažnimi lepili, ki omogočajo popravke. Morebitne nastale razlike v višini izravnajte z
disperzijsko izravnalno maso (mavčne izravnalne mase niso primerne).

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem: ne sme pasti pod +8 °C.Pogoji pri izvedbi

Pri + 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je po 12 urah površina suha in pripravljena za
premazovanje oz. naslednji nanos. Nizke temperature in visoka zračna vlaga upočasnijo sušenje.

Sušenje/interval sušenja

Takoj po uporabi z vodo.Čiščenje orodja

Flisi Capaver Glasvliese so izdelani iz steklenih vlaken premera > 5 μm, zato ne prodirajo v pljuča.
Kljub temu, da so steklena vlakna izredno stabilno vključena v flisu, pa se stekleni delci ob razrezu
obloge lahko sproščajo v zelo omejenem obsegu in pri občutljivih osebah povzročijo občutljivost ali
srbenje v stiku s kožo. Načeloma se po premazovanju steklena vlakna ne sproščajo več v okolico.

Opozorilo
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Napotki

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnično-svetovalni center
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A-1110 Wien
Sofie-Lazarsfeld-Str. 10
Tel. 0 1 / 20 146
Fax. 0 1 / 20 146-3504
wien@synthesa.at

A-3300 Amstetten
Clemens-Holzmeister-Str. 1
Tel. 0 74 72 / 64 4 24
Fax. 0 74 72 / 64 1 67
amstetten@synthesa.at

A-4053 Haid/Ansfelden
Betriebspark 2
Tel. 0 72 29 / 87 1 18
Fax. 0 72 29 / 87 1 18-5100
ansfelden@synthesa.at

A-5071 Salzburg-Wals
Viehhauser Straße 73
Tel. 0 662 / 85 30 59
Fax. 0 662 / 85 30 59-5511
salzburg@synthesa.at

A-6175 Kematen/Ibk.
Industriezone 11
Tel. 0 52 32 / 29 29
Fax. 0 52 32 / 29 30
kematen@synthesa.at

A-6830 Rankweil
Lehenweg 4
Tel. 0 55 22 / 44 6 77
Fax. 0 55 22 / 43 6 73
rankweil@synthesa.at

A-8101 Gratkorn
Eggenfelder Straße 5
Tel. 0 31 24 / 25 0 30
Fax. 0 31 24 / 25 0 30-7525
gratkorn@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt
Hirschstraße 38
Tel. 0 463 / 36 6 33
Fax. 0 463 / 36 6 43
klagenfurt@synthesa.at


