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Zellstoff-Vlieswandbelag zur 

nachträglichen Beschichtung

   Perfekt 

und fühlbar

  schön

 GLATTE 

WAND

Capaver® AkkordVlies Z200 S
Celiulioziniai poliesteriniai sienų tapetai, 
"Lygios sienos" sistemos elementas   

Produkto aprašymas

„AkkordVlies Z200 S” – tai optimizuoto paviršiaus, uždarų porų celiuliozės audinys, skirtas  optimaliam
pagrindo paruošimui "Lygios sienos" sistemoje. Atlasinė audinio faktūra leidžia dar geriau pasiskirstyti
dažams.  

Paskirtis

■ Optimizuoto paviršiaus neaustinė medžiaga iš poliesterio celiuliozės
■ Atlasinis paviršius optimaliai dažų sklidai
■ Tikslios siūlės klijuojant sudurtinai
■ Atnaujinant, dengiami be papildomo paruošimo
■ Pastovių matmenų
■ Uždengia įtrūkius

Savybės

Celiuliozės poliesterio audinysPagrindinė medžiaga

Pavadinimas Audinio faktūra Svoris m²  Rulono matmenys

AkkordVlies Z200 S labai lygi apie 200 g 25 x apie 0,75 m
Tiekiami tipai

Laikyti sausose patalpose.Laikymas

■ Capaver CapaColl VK klijai
■ Capaver CapaColl GK kilijai
■ PremiumFine (sistemoje "Glatte Wand Premium") 
■ CapaMaXX (sistemoje "Glatte Wand Exclusive")

Papildomi produktai

Statybinių dinaminių įtrūkių su „Capaver AkkordVlies Z200 S“ užtaisyti negalima. Atkreipkite dėmesį į
atitinkamą BFS atmeną.

Nuorodos

1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė

 +   +  ○ – –

(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

Naudojimo sritys,
remiantis technine informacija Nr.

606 „Paskirties apibrėžtis

Dengimas

Lygūs, be faktūros PI, PII ir PIII skiedinių grupės mineraliniu tinku nutinkuoti vidaus paviršiai, PIV
skiedinio grupės gipsinis ir paruoštas tinkas, gipskartonis, gipsinės statybinės plokštės, betoniniai
paviršiai. 

Pagrindai

Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, išlaikantis apkrovą, švarus, lygus ir be sukibtį mažinančių dalelių.

Laikytis VOB, C dalies, DIN 18366, 3 sk. ir techninės informacijos Nr. 650 nuorodų.

Pagrindo paruošimas
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Žemiausia aplinkos ir objekto temperatūra dengimo metu +5 °C.

KlijavimasDengimo būdas

Sienų klijavimo technika:

■ „CapaColl GK“ arba „CapaColl VK“  klijus tolygiai plonu sluoksniu padengti ant sienos. Naudoti 18
mm ilgio plaukelių volelį. Vienu kartu dengti 1-2 tapeto juostų pločio pagrindo plotą, priklausomai
nuo oro temperatūros.   

■ „CapaColl GK“ klijus reikia atskiesti 20 % vandens.
■ Klijų sluoksnį dengti ne per storą ir tolygiai išlyginti voleliu. Kai klijų sluoksnis per storas, džiūstant

atsiveria siūlės.
■ Atkreipkite dėmesį, kad klijai būtų padengti kaip galima tolygiau, nes po tapetais susikaupę klijai gali

sugadinti galutinį vaizdą. 

Dėl smulkaus audinio paviršiaus ir dėl galutiniam paviršiui keliamų didelių optinių
reikalavimų nerekomenduojama klijų dengti mašinomis.

Įterpimas/ tapeto ar audinio klijavimas: 

■ Kad nebūtų faktūrų skirtumo, atkreipti dėmesį, kad tapetai nebūtų klijuojami "aukštyn kojomis" arba
kita puse.

■ „AkkordVlies Z200 S“ audinį rekomenduojame klijuoti sudurtinai, čia labai svarbu atkreipti dėmesį į
siūlių sujungimą.

■ Juostas ties siūlėmis sandariai suglausti. Būtina atkreipti dėmesį, kad siūlių srityje nesusidarytų
"kalnelių", antraip siūlė atrodys negražiai.

■ Priklijuotos juostos specialiu voleliu gerai paspaudžiant prispaudžiamos prie pagrindo per visą
paviršių taip, kad neliktų pūslių. Pritvirtinus briaunas, iškyšas nupjauti tapetavimo glaistykle arba
aštriu peiliu.

■ Priklijuotame audinyje likusių įtrūkių ir raukšlių dažų sluoksnis neišlygina arba nepakankamai
išlygina.

■ Patarimas! Klijuojant ties išoriniais kampais būtina atkreipti dėmesį, kad juosta bent per 10 cm
apgaubtų kampą. Formuoti išorinius kampus daug lengviau, naudojant specialius plastikinius
kampinius profilius, jie taip pat žymiai pagerina apsaugą nuo smūgių.

Tarpinis sluoksnis:
Nuo tarpinio sluoksnio priklauso nepriekaištingas baigiamasis sluoksnis. Priklijuotam tapetui
išdžiūvus, dengiamas tarpinis sluoksnis (atspalvis turi derėti su galutinio sluoksnio atspalviu).
Baigiamasis sluoksnis:
Baigiamasis sluoksnis pasirenkamas atsižvelgiant į reikiamą atsparumą ir blizgesio laipsnį. Žemiau
pateiktoje lentelėje „Sluoksnių sandara“ nurodytos tinkamos medžiagos, atsižvelgiant į apkrovą:

Sluoksnių sandara

Reikalavimai
paviršiui

Dengiamoji
medžiaga

Darbo
ciklai

Blizg
esio
laips
nis

Atsparumas

Didelė apkrova CapaMaXX 2  Matinis - Atsparumas šlapiam trynimui 2
klasė pagal DIN EN 13300
- Būtina naudoti „ Caparol Feinroller
“ smulkų volelį.

Labai didelė
apkrova

PremiumFine 2  Labai
matinis

- Atsparumas šlapiam trynimui 2
klasė pagal DIN EN 13300
- Būtina naudoti „ Caparol Feinroller
“ smulkų volelį.

Priklijuotus tapetus palikti gerai išdžiūti ir tik tuomet dengti tarpiniu ir galutiniu sluoksniu.Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

„Capaver“ sienų tapetai kruopščiai tikrinami gamykloje. Gali pasitaikyti pavienių gamybos defektų. Jie
pažymėti prie pjautinių kraštų ir kompensuoti pridėjus papildomai. Tokiems defektams negali būti
pareikšta reklamacija. Pjaustant juostas, būtina atkreipti dėmesį, kad jose nebūtų defektų.
Priklijavus daugiau kaip 10 juostų, pretenzijos nepriimamos.
Pažymėta vidinė rulono pusė turi būti klijuojama prie sienos. Geroji pusė yra rulono išorėje. Kad
nebūtų faktūrų skirtumo, niekada tapetų juostų neklijuoti aukštyn kojomis arba kita puse.  Galimai
reklamacijai pareikšti išsaugokite partijos, kontrolės ir artikelio numerius, pavadinimą.

Nuorodos

Nuorodos

Bandymai ir ekspertizės

■ Sunkiai užsiliepsnojantys pagal DIN 4102, B1

Ekspertizė
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    Bendrasis techninis bandymų liudijimas PBWU03-I-16.5.31, degumo klasė pagal DIN 4102-B1
sunkiai užsiliepsnojantys, kai naudojami  „Capacoll-GK”, „Capaver” stiklo pluošto tapetai bei
    dauguma „Caparol” šilko matinių, blizgių dažų.

■ Nedegūs pagal DIN 4102, A2
Bendrasis techninis bandymų liudijimas P-BAY26-04659, degumo klasė pagal DIN 4102-A2
nedegūs, kai naudojami  „Capacoll-GK”, „Capaver” stiklo pluošto tapetai bei dauguma „Caparol”
matinių dažų.

Sienų tapetai
Danga

AkkordVlies
Z 200 S

CapaMaXX A 2

„Capaver“ stiklo tapetai ir stiklapluoštis sutvarkomi kaip statybinės atliekos.Atliekų tvarkymas

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti
neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į "Caparol" atstovus, kurie,
atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją. 

Techninė konsultacija

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras
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