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Capaver®

AkkordVlies G45 SP
Tapet special cu inserție de fibră de sticlă, neacoperit, impregnat, 
realizat din materii prime naturale, pentru armarea maselor de 
șpaclu la interior

Descrierea produsului
Tapet de armare din fibră de sticlă, pentru înglobare în Akkordspachtel-fein, Akkordspachtel-mittel, 
Akkordspachtel-SF, RatioSpachtel sau AkkordLeichtspachtellmasse, pentru netezirea suprafețelor 
rugoase, armarea fisurilor fine și a fisurilor provenite în urma uscării.

Domeniu de aplicare

■ Nu se umflă
■ Nu putrerzește
■ Stabil dimensional
■ Armează fisurile fine

Proprietăți

Tapetele sunt realizate din fibre de sticlă pur minerale.

Denumire model Structura tapetului Greutate pe m² Dimensiune rolă

 50 x cca. 1 m

Material de bază 

Modele disponibile
 AkkordVlies G45 SP                        fină                                                         cca. 45 g 

Vezi tabelul ”Modele disponibile” - Unitate de livrare: cutie individuală 

Tapetele Capaver se păstrează în loc uscat.

■ Greutate: A se vedea tabelul ”Modele disponibile”
■ Diametrul fibrei de sticlă: 9-12 μm

Ambalaj/Capacitate recipient 

Depozitare

Date tehnice

■ Caparol-Akkordspachtel fein
■ Caparol-Akkordspachtel mittel
■ Caparol-Akkordspachtel SF "plus"
■ Caparol-AkkordLeichtspachtel
■ Caparol RatioSpachtel
■ Caparol-AkkordRollspachtel

Produse complementare

Datorită durității tipice materialului, Caparol-Akkordspachtel SXL este mai puțin potrivit pentru 
înglobarea tapetelor AkkordVlies G45 SP. Dacă este necesar, se vor realiza în avans suprafețe de 
probă.
Tapetele cu inserție de fibră de sticlă Capaver sunt fabricate din fibre de sticlă cu un diametru mai
mare de 5 μm și prin urmare nu pot fi inhalate. Deși particulele de fibră de sticlă sunt extrem de bine
fixate, datorită decupării/ tăierii tapetelor acestea pot fi eliberate în foarte mică măsură și pot provoca
persoanelor sensibile o iritație a pielii. Aceasta dispare imediat după încheierea lucrărilor de 
tapetare.

Notă

Fisurile dinamice nu pot fi eliminate cu tapetele Capaver AkkordVlies G45 SP.



Informații tehnice Nr. 851
Prelucrare

Suprafețe interioare ale tencuielilor minerale din grupele de mortare PII și PIII, tencuieli de gips și
tencuieli de finisare din grupa de mortar PIV, gips-carton, plăci de construcții din gips și suprafețe din
beton.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie solide, uscate, stabile, curate și fără substanţe de separare. Respectați
VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3, precum și datele din fișa cu Informații tehnice nr. 650. 
Temperatura minimă pentru aplicare este + 5°C pentru aer și stratul suport.

Pregătirea suprafeței

Aplicați suficientă masă de șpaclu cât pentru 2-3 coli de tapet, finisați cu o gletieră de inox cu dinți 
(6x6 mm), înglobați tapetul Capaver AkkordVlies G45 SP și presați ușor și uniform suprafața cu un 
fier de glet din inox sau cu o gletieră, până ce aceasta devine netedă. Nu presați marginile cu aprox. 
5 cm înainte de îmbinarea cu cealaltă coală.

Sistemul de acoperire

Înglobați următoarea coală de tapet suprapusă cu aprox. 5 cm peste coala precedentă și presați 
zona de îmbinare. Faceți o dublă tăiere pe îmbinare, îndepărtați surplusul și presați ușor zona. 
Ulterior, atât zona de îmbinare cât și restul suprafeței, se pot refinisa.

1,1m/m²

Practic, partea cu marcajul din interiorul rolei trebuie lipită pe perete.

Tapetele Capaver® sunt întotdeauna verificate înainte de a părăsi fabrica. Cu toate acestea, izolat
pot apărea defecte legate de producție. Aceste defecte sunt marcate la margini și compensate cu
material suplimentar. Aceste defecte nu îndreptățesc o reclamație. Practic, trebuie să vă asigurați la
tăierea și aplicarea colilor că tapetul nu prezintă defecte.

Consum 

Condiții de aplicare

 Notă

Reclamațiile făcute după lipirea a mai mult de 10 coli, nu mai pot fi luate în considerare.

În cazul unor eventuale reclamații trebuie să prezentați numărul de șarjă/ de control și numărul de 
articol.

Recomandări
Tapetele Capaver Glasgewebe și Vliese pot fi eliminate ca deșeuri din construcţii.

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea
din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se
găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau 
reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Eliminare 

Consultanţă tehnică

Tel.: 0800.800.600
E-Mail: tehnic@caparol.ro

Suport tehnic
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