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Capaver®  Capacoll GK
Labai efektingi, betirpikliai dispersiniai klijai stiklo audiniams ir
neaustinio pluošto tapetams

Produkto aprašymas

Paruošti naudoti, stipriai klijuojantys dispersiniai klijai „Capaver Glasgewebe“,  „Akkordvliese“,
„FantasticFleece“ ir kitiems  tapetams klijuoti ant vidaus sienų.

Paskirtis

■ Be kenksmingų emisijų ir skiediklių.
■ Labai gerai sukimba.
■ Ilgas laikas iki rišimosi pradžios.
■ Mažos sąnaudos.
■ Sunkiai degi pagal DIN 4102-B1, kartu naudojant „Capaver Glasgewebe“ stiklo audinius,

neaustinius tapetus, taip pat dengiant „Caparol“ dažais.
■ Nedegi pagal DIN 4102-A2, kartu naudojant „Capaver Glasgewebe“ stiklo audinius, neaustinius

tapetus, taip pat dengiant „Caparol“ dažais.

Savybės

■ 16 kgPakuotė/indų talpa

■ Skaidri, balta.Spalvos

Vėsiai, bet ne šaltyje. Praimtus indus laikyti gerai uždarytus.
Konteinerių nepažeisti ir juos atiduoti visiškai tuščius.

Laikymas

■ sD-vertė naudojant su „Capaver Akkordvlies” Z150K sD= 0,03m  = v1 klasė pagal DIN EN 1062-1Techniniai duomenys

■Tankis: apie 1,10 g/cm3

„CapaColl VK"Papildomi produktai

Naudojimo sritys remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis″Nuorodos
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Dengimas

Pagrindas visuomet turi būti tvirtas, sausas, švarus, lygus ir be sukibtį mažinančių dalelių.
Laikytis VOB, C dalies, DIN 18366, 3 pastr. nurodymų, taip pat techninės informacijos Nr. 650.

Kontrastingus paviršius pirmiausia padengti „Capadecor DecoGrund” arba „Caparol Haftgrund”.

Pagrindai

Dengti teptuku,voleliu arba beoriu purkštuvu.Dengimo būdas

Beoris purškimas:
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Purškimo kampas: 40- 50°, purkštukai: 0,017- 0,019 colių, slėgis: 180-200 bar.
Naudojant standartines talpas konsistenciją atskiesti maždaug 10-20 % vandens arba naudoti
„CapaColl VK”.
Klijuojant „AkkordVlies Z130” ir „AkkordVlies Z150” beoriu purkštuvu užpurkštą klijų sluoksnį reikia
išlyginti voleliu (plaukelių ilgis 12-14 mm), kad klijų sluoksnis būtų tolygus ir ne per daug storas.

Klijavimas

„Capacoll GK“ ėriuko kailio voleliu arba beoriu purkštuvu dengti įsotinant ir tolygiai per 1-3 juostų plotį,
nedelsiant įterpti medžiagą ir tapetavimo glaistykle arba voleliu prispausti, kad neliktų pūslių.
Kai tankūs, kaširuoti stiklo audiniai prie silpnai sugeriančių pagrindų klijuojami esant žemai
temperatūrai ir dideliam oro drėgnumui, pirmiausia reikia klijus palikti nugaruoti.

Apdirbimas
Dengiant sieną laikytis sienų dengimo techninės informacijos nuorodų. 

Sluoksnių sandara

 

Stiklo audiniams:Sąnaudos

Smulkios faktūros ir neaustinio pluošto tapetai– apie 150 g/m2

Vidutinio grubumo faktūros - apie 150-250 g/m2

Grubios faktūros - apie 250-300 g/m2

Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

Žemiausia dengimo temperatūra:
Pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti +5°C.

Dengimo sąlygos

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, sausas būna po maždaug 6-12 val. Visiškai
išdžiūsta po maždaug 3 dienų.
Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Tankius stiklo audinius: 1100 K, 1100 VB galima klijuoti tik 20% vandens atskiestais klijais „CapaColl
GK”. Skiedžiami iš standartinio indo, dengiami trumpaplaukiu ėriuko kailio voleliu ir paliekama
nugaruoti. Kaip alternatyvą neatskiedžiant galima naudoti „CapaColl VK”.

Nuorodos

Jei klijuojant „FantasticFleece”, taip pat ir „Capaver AkkordVliese”, panaudojama per daug medžiagos,
gali atsiverti siūlės. Todėl ir čia patariama naudoti „CapaColl VK”.

Dengiant gipsines glaisto mases dėl ilgalaikio drėgmės poveikio jos gali išbrinkti, susidaryti pūslių ir
atšokti, todėl reikia pasirūpinti gera ventiliacija ir temperatūra, kad paviršiai greitai išdžiūtų.
Laikytis federalinės gipso ir gipso plokščių pramonės sąjungos atmenos Nr. 2 „Gipsinių plokščių
glaistymas“  nuorodų.

Nuorodos

Saugoti nuo vaikų. Vengti patekimo į aplinką. PATEKUS ANT ODOS plauti muilu ir dideliu kiekiu
vandens. PATEKUS Į AKIS keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei įmanoma išimti kontaktinius
lęšius. Toliau plauti akis. Išsamesni duomenys- saugos duomenų lapuose.
Sudėtyje yra 1,2 benzizotiazol-3 (2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip seni dažai,
emalė, sudžiūvę klijai – kaip statybos, griovimo arba kaip buitinės atliekos.

Atliekų tvarkymas

2001/42/EB (2010):<1 g/l LOJ.ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

D1Giscode

Polivinilacetato derva, vanduo, priedai, konservantai (metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).Sudėtinių medžiagų deklaracija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti
neįmanoma.
Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į mus arba mūsų firmos bendradarbius
užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Techninė konsultacija

UAB „Caparol Lietuva“,
Kirtimų g. 41, Vilnius
Tel. 8 5 2602015, 
Faks. 8 5 2639283, 
El.paštas info@caparol.lt  
www.caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras
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