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Capaver® ElementEffects
Nepadengta, impregnuota, dekoratyvinė, patvari vidaus sienų
danga iš natūralių žaliavų

Produkto aprašymas

„ElementEffects“ skirtas moderniems dizaino sprendimams, sienoms, kurias veikia didelės apkrovos,
derinant su dažais ar efektinėmis dangomis. 

Dėl didelės  „Capaver ElementEffects“ stiklo pluošto audinio tapetų raštų, rūšių, spalvų, blizgesio
laipsnio ir dengimo technikų įvairovės sukuriami įstabūs, individualizuoti sienų paviršiai.
Nusprendę pakeisti sienų išvaizdą arba kai sienoms keliami nauji reikalavimai, šiais tapetais sienas
padengsite paprastai, greitai ir ekonomiškai.

Paskirtis

■ Individualūs raštai įspausti į kvarcą
■ Labai atsaprūs drėgmei, patikimas apdorojimas
■ Atsparūs trūnijimui
■ Pastovių matmenų
■ Uždengia plyšius

Savybės

ElementEffects danga gaminama  iš mineralinio stiklo pluošto ir kvarcinio smėlio.Pagrindinė medžiaga

 Produktas Faktūra  Svoris /m² Rulono
matmenys

Rašto
derinimas

ElementEffects Block smulki apie 450 g 25 x apie 1 m >l0              

ElementEffects Circle  smulki apie 290 g 25 x apie 1 m >l<  32 cm l 0

ElementEffects Dot smulki apie 240 g 25 x apie 1 m >l<  64 cm l 0 

ElementEffects Fragment  smulki apie 310 g 25 x apie 1 m >l<  64 cm l 0*

ElementEffects Graphic smulki apie 350 g 25 x apie 1 m >l< 64 cm l 0

ElementEffects Interval smulki apie 420 g 25 x apie 1 m >l0              

ElementEffects Line smulki apie 340 g 25 x apie 1 m >l0              

ElementEffects Matrix smulki apie 350 g 25 x apie 1 m >l<  64 cm l 0

ElementEffects Pixel smulki apie 320 g 25 x apie 1 m >l<  64 cm l 0

ElementEffects Universe smulki apie 330 g 25 x apie 1 m >l0              

Tiekiami tipai

*= galima klijuoti, neatsižvelgiant į raštą.
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Kartoninė dėžėPakuotė/indų talpa

Laikyti sausaiLaikymas

■ Klijai  Capaver CapaColl VK
■ Klijai Capaver CapaColl GK
■ Gruntas Capaver Gewebegrundierung
■ Dažai Amphibolin / Metallocryl Interior
■ EffektGrund / CapaGold / CapaSilber
■ Kiti „Caparol” dažai

Papildomi produktai

„Capaver ElementEffects“ pagaminti iš stiklo siūlelių, kurių skersmuo > 5μm, todėl jie negali patekti į
plaučius. Nors stiklo dalelės stipriai sujungtos, kerpant tapetus, gali jų šiek tiek išsiskirti ir jautriems
asmenims sukelti niežulį, kuris, užklijavus tapetus, praeina. Padengus tapetą, paprastai, daugiau stiklo
dalelių nebeišsiskiria. Jautriems asmenims, dirbantiems su stiklo pluošto tapetais, rekomenduojame
naudoti asmenines apsaugos priemones.
Dėl vidinės siūlų struktūros kartu su aplinkai nekenkiančia apretūra gaunamas didelis atsparumas
drėgmei, uždarų porų paviršius; dengiami šie tapetai būna labai elastingi ir nedirgina odos.

Nuorodos

Dengimas

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

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti tvirti, sausi, išlaikantys apkrovą, švarūs, lygūs ir be sukibtį mažinančių dalelių.
Laikytis VOB, C dalies, DIN 18366 ir 18363 bei techninės informacijos Nr. 650 nuorodų. Dengiant,
pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.

Pagrindo paruošimas

Prieš klijuojant „ElementEffects”, pagrindą reikia padengti tolygiu „Capadecor DecoGrund” arba
„Caparol-Haftgrund” sluoksniu.

Klijų dengimas voleliu:Dengimo būdas

■ „CapaColl GK“ (atskiestus 20 %)  arba „CapaColl VK“  18 mm plaukelių voleliu tolygiai
padengti 1-2 tapeto juostų pločio plotą, priklausomai nuo aplinkos temperatūros.

■ Dėmesio! Atkreipkite dėmesį, kad klijai būtų padengti kaip galima tolygiau, nes po tapetais
susikaupę klijai gadina galutinį paviršiaus vaizdą.

Klijų dengimas purškiant:

■ Purkšti galima tik tuo atveju, jei dirba ne mažiau kaip 3 asmenys.
■ „CapaColl VK“ galima tiesiog purkšti ant sienos beoriais purkštuvais.
■ „CapaColl GK“, nelygu objekto sąlygos, skiedžiama 20% vandens.
■ Svarbu! Purškiant, reikia atkreipti dėmesį į rekomenduojamas medžiagos sąnaudas ir tolygiai

paskirstyti, kad ant pagrindo nebūtų padengta per daug klijų.

Įterpimas/ klijavimas: 

■ Kad nebūtų faktūrų skirtumo, niekada tapetų juostų neklijuoti aukštyn kojomis arba išvirkščia puse.
■ „ElementEffects“ rekomenduojame klijuoti sudurtinai. Dengiant „Soft line“ ir „New Wave“ tapetų

raštas gretimuose tapetuose turi būti suderintas. 
■ Dėmesio! Tapetų juostas ties siūlėmis sandariai suglausti. Būtina atkreipti dėmesį, kad

siūlė neišsipūstų, nes atrodys negražiai.
■ Priklijuotas juostas tapetavimo glaistykle arba voleliu gerai paspaudžiant prispausti prie pagrindo

per visą paviršių taip, kad neliktų pūslių. Iškyšas, pritvirtinus briaunas, nupjauti tapetavimo
glaistykle.

■ Klijuojant ties išoriniais kampais būtina atkreipti dėmesį, kad juosta bent per 10 cm apgaubtų
kampą.

■ Kai kampai nėra vertikalūs, audinį ties kampais įpjauti.  Išorinius kampus daug lengviau formuoti
naudojant specialius plastikinius kampinius profilius (pvz. Protector 3790 arba 3840). Klijuoti
montavimo arba kontaktiniais klijais. Atsiradusius aukščio skirtumus išlyginti dispersiniu glaistu
(gipsinis glaistas netinka). Rekomenduojama naudoti „Caparol-Akkordspachtel fein“, „Caparol-
Akkordspachtel mittel“ arba „AkkordLeichtspachtel“. Plastikinius profilius ir nuglaistytas vietas prieš
tapetuojant nugruntuoti „Caparol-Haftgrund“ arba „Capadecor DecoGrund“.

Tarpinis sluoksnis:
Nuo tarpinio sluoksnio priklauso ir baigiamojo sluoksnio kokybė. Priklijuotiems tapetams išdžiūvus,
dengiamas baigiamojo sluoksnio spalvos tarpinis sluoksnis. 
Baigiamasis sluoksnis:
Produktai baigiamajam sluoksniui pasirenkami, atsižvelgiant į reikiamą atsparumą ir blizgesio laipsnį.
Žemiau pateiktoje lentelėje „Sluoksnių sandara“ nurodytos tinkamos medžiagos, atsižvelgiant į
paviršiaus apkrovą. Pagrindą dengti "šlapias į šlapią" metodu,  užgriebiant už drėgno ploto. Tai
taikoma ir apipjaustymo zonose. 

Sluoksnių sandara
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Apkrova

Tarpinis sluoksnis Baigiamasis sluoksnis
Blizgesio
laipsnis

Produktas Darbo ciklas Produktas Darbo
ciklas

NORMALI

CapaTrend
Malerit E.L.F.
Sylitol Bio-
Innenfarbe

 1 

CapaTrend
Malerit E.L.F.
Sylitol Bio-
Innenfarbe

 1  MATINIS

NORMALI–
VIDUTINĖ

CapaMaXX 
MattLatex
CapaSilan
NespriSilan

 1 

CapaMaXX 
MattLatex
CapaSilan
NespriSilan

 1  MATINIS

Indeko-plus  1  Indeko-plus  1  MATINIS

VIDUTINĖ–
DIDELĖ

Amphibolin
Latex Samt 10  1  Amphibolin

Latex Samt 10  1  ŠILKO
MATIŠKUMO

SeidenLatex  1  SeidenLatex  1  ŠILKO
BLIZGESIO

Metallocryl
Interior  1  Metallocryl

Interior

1–2
nelygu
spalva

BLIZGUS

EffektGrund  1  CapaGold/
CapaSilber  2  ŠILKO

BLIZGESIO

DIDELĖ

Premium Clean  1  Premium Clean  1  ŠILKO
MATIŠKUMO

Latex Satin 20
Latex 201 SG  1  Latex Satin 20

Latex 201 SG  1  ŠILKO
BLIZGESIO

Latex Gloss 60  1  Latex Gloss 60  1  BLIZGUS

EKSTREMALI
Disbopox 447
E.MI
Wasserepoxid

 1 
Disbopox 447
E.MI
Wasserepoxid

 1  ŠILKO
BLIZGESIO

Produktas Atsparumas

CapaTrend 
Malerit E.L.F
Sylitol Bio-Innenfarbe

- 3 atsparumo šlapiam trynimui klasė pagal DIN EN 13300

CapaMaXX 
MattLatex
CapaSilan
NespriSilan
SeidenLatex

- 2 atsparumo šlapiam trynimui klasė pagal DIN EN 13300
- Atsparūs vandeninėms dezinfekavimo priemonėms

Indeko-plus
Amphibolin
Latex Samt 10
Premium Clean
Latex Satin 20
Latex 201 SG
Latex Gloss 60
Metallocryl Interior
CapaGold*/CapaSilber*

- 1 atsparumo šlapiam trynimui klasė pagal DIN EN 13300
- Atsparūs vandeninėms dezinfekavimo priemonėms

Disbopox 447 E.MI
Wasserepoxid

- 1 atsparumo šlapiam trynimui klasė pagal DIN EN 13300
- Atsparūs vandeninėms dezinfekavimo priemonėms
- Padidintas atsparumas braižymui ir smūgiams
- Atsparus chemikalams
- Nukenksminama pagal DIN 25415

*Netikrintas atsparumas vandeninėms dezinfekavimo priemonėms.
Išsamesnę informaciją apie aukščiau išvardintus produktus rasite jų techninėse informacijose.
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Priklijavus tapetus, reikia leisti gerai išdžiūti. Tik tuomet dengti tarpiniu ir galutiniu sluoksniu.Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Geroji pusė  - vidinė rulono pusė.  Kad nebūtų faktūrų skirtumo, niekada tapetų juostų neklijuoti
aukštyn kojomis arba kita puse. Dėl kvarcinio smėlio sienų dangoje gali greičiau atšipti rėžtuko
ašmenys.
„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. Svarbu pjaustant juostas, tapetuojant  atkreipti dėmesį, kad jose nebūtų defektų.
Galimai reklamacijai pareikšti išsaugokite partijos, kontrolės ir artikelio numerius bei
produkto pavadinimą. Šią informaciją rasite ant pakuotės. Priklijavus daugiau kaip 10 juostų,
pretenzijos nepriimamos.

Nuorodos

Nuorodos

Bandymai ir ekspertizėsEkspertizė

■ Sunkiai užsiliepsnojantys pagal DIN 4102, B1
■ Nedegūs pagal DIN 4102, A2
■ Nukenksminami kartu su „Disbopox 447 E.Mi Wasserepoxid“

Degumo klasės naudojant kartu su Capaver Glasgewebe JQ

Dengiama Degumo klasė

CapaTrend A2

Malerit E.L.F. A2

CapaMaXX A2

MattLatex A2

Indeko-plus A2

CapaSilan A2

Sylitol Bio-Innenfarbe A2

Latex Samt 10 A2

Latex Satin 20 A2

Latex Gloss 60 A2

Amphibolin E.L.F. A2

Nespri®Silan B1

SeidenLatex B1

SG201 B1

Premium Clean B1

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid B1

Visus bandymus ir ekspertizes galima atsisiųsti www.caparol.de, žr. atitinkamą produktą.

Capaver stiklo pluošo tapetai ir audiniai gali būti tvarkomi 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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