Informații tehnice Nr. 991

Capaver® AkkordVlies Z200 S
Tapet nețesut din poliester și celuloză, pentru optimizarea
suprafețelor în cadrul sistemului "glatte Wand" (pereți netezi)

Descrierea produsului
Domeniu de aplicare

Proprietăți

Material de bază
Modele disponibile
Depozitare
Produse complementare

Notă
Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domenilor de aplicare

AkkordVlies Z200 S este un tapet tehnic compact din poliester și celuloză, pentru pregătirea optimă
a suprafeței în cadrul sistemului “Pereți netezi”. Suprafața satinată a tapetului contribuie la o și mai
bună aplicare a vopselei.
■
■
■
■
■
■

Tapetul tehnic din poliester și celuloză optimizează suprafața
Suprafață satinată pentru o aplicare optimă a vopselei
Zone de îmbinare exacte pentru lipirea margine la margine
Renovările se pot face direct peste tapet
Stabil dimensional
Armează fisurile fine

Material nețesut de celuloză-poliester
Model

Structura tapetului

Greutate pe m²

Dimensiune rolă

AkkordVlies Z200 S

foarte fină

cca. 200 g

25 x cca. 0,75 m

Tapetele Capaver se păstrează în loc uscat.
■
■
■
■

Capaver CapaColl VK
Capaver CapaColl GK
PremiumFine (în cadrul sistemului "Glatte Wand Premium")
CapaMaXX (în cadrul sistemului "Glatte Wand Exclusive")

Fisurile dinamice nu pot fi eliminate cu Capaver AkkordVlies Z200 S. Vă rugăm rețineți informațiile
din pliantele BFS corespunzătoare.
Interior 1
+
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+

Interior 3
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○

–

–

(–) nu este recomandat / (○) recomandat condiționat / (+) recomandat

Prelucrare
Suporturi recomandate

Suprafețe interioare netede, nestructurate, ale tencuielilor minerale din grupele de mortare PI, 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.

Pregătirea suprafeței

Substratul trebuie să fie solid, uscat, stabil, curat și fără substanțe de separare. 650
Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3, precum și datele din fișa cu Informații tehnice nr. 650.
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Temperatura minimă pentru aplicare este + 5°C, pentru aer și stratul suport.
Mod de aplicare

Aplicarea adezivului
Tehnica de adeziune pe perete:
■ Aplicați CapaColl GK sau VK, uniform și în strat subțire, cu o rolă cu lungimea firului de 18 mm. În
funcţie de condiţiile de temperatură existente, se va aplica adeziv pentru 1, max. 2 lățimi de tapet.
■ CapaColl GK trebuie diluat cu 20% apă.
■ Aplicați adezivul uniform cu rola, dau nu în strat gros. Un strat prea gros de adeziv duce la
deschiderea îmbinărilor în timpul procesului de uscare.
■ Acordați o grijă deosebită pentru ca adezivul să fie distribuit cât mai uniform, întrucât acumulările
de adeziv de sub tapet pot avea un efect negativ asupra aspectului final al suprafeței.
Datorită suprafeței foarte fine a tapetului și a cerințelor vizuale ridicate ce se impun suprafeței
finite, nu recomandăm aplicarea mecanizată a adezivului.
Înglobarea/ lipirea tapetelor cu inserție de fibră de sticlă și nețesute:
■ Pentru a evita diferențele de structură, colile de tapet nu se lipesc niciodată pe dos sau cu capul
în jos pe o suprafață.
■ Pentru AkkordVlies Z200 S recomandăm, în general, lipirea cap la cap, acordându-se o atenție
deosebită zonelor de îmbinare.
■ Colile de tapet trebuie fixate foarte aproape una de alta în zona de îmbinare. Cu toate acestea,
acest lucru nu trebuie să ducă la suprapuneri în zona de îmbinare, deoarece acestea pot
influența în mod negativ aspectul final al suprafeței.
■ Colile de tapet lipite vor fi apoi presate pe întreaga suprafață a peretelui cu ajutorul unei role de
cauciuc, aplicând suficientă presiune și eliminând eventualele bule de aer. Surplusurile se taie cu
un cuțit ascuțit, având grijă să se fixeze marginile cu ajutorul șpaclului de tapete.
■ Crăpăturile și ondulațiile din tapet sunt insuficient sau deloc egalizate de o acoperire într-un strat.
■ Sfat! În cazul aplicării tapetelor pe colțurile exterioare, asigurați-vă ca marginea tapetului să
treacă peste colț cu minim 10 cm. Formarea colțurilor exterioare poate fi mult facilitată de
utilizarea profilelor speciale de plastic, pentru colț, ce măresc considerabil rezistența la șocuri.

Sistemul de acoperire

Stratul intermediar:
Stratul intermediar formează baza pentru o acoperire finală perfectă. După uscarea tapetului, stratul
intermediar se va aplica în aceași culoare cu stratul final.
Stratul final:
Alegerea stratului final potrivit depinde de nivelul de solicitare şi gradul de luciu dorit. În tabelul de
mai jos sunt prezentate materialele adecvate, în funcţie de gradul de solicitare cerut.

Grad
de
solicitare

Uscarea/Timp de uscare
Notă

Material

Număr
straturi

Grad
de
luciu

Clasa de lavabilitate

Ridicat

CapaMaXX

2

Mat

- Clasa 2 de lavabilitate, conform DIN EN 13300
- Este necesară prelucrarea cu Caparol Feinroller

Foarte ridicat

PremiumFine

2

Matopac

- Clasa 2 de lavabilitate, conform DIN EN 13300
- Este necesară prelucrarea cu Caparol Feinroller

Lăsați tapetul aplicat să se usuce bine înainte de a fi acoperit.
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.
Reclamațiile făcute după lipirea a mai mult de 10 coli, nu mai pot fi luate în considerare.
Partea cu marcajul din interiorul rolei trebuie lipită pe perete. Partea vizibilă ulterior lipirii tapetului
este înfășurată pe rolă către exterior. Pentru a evita diferențele de structură, colile de tapet nu se
lipesc niciodată pe dos sau cu capul în jos pe o suprafață. În cazul unor eventuale reclamații trebuie
să prezentați numărul de șarjă/ de control și numărul de articol.
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Recomandări
Certificate

Certificate de testare și rapoarte
■ Greu inflamabil, clasa B1 de reacție la foc, conform DIN 4102
Certificat de testare al Inspectoratului general al construcțiilor, clasa de materiale de construcție
ignifuge conform DIN 4102-B1, PBWU03-I-16.5.31, în combinație cu Capacoll-GK, tapetul cu
inserție de fibră de sticlă Capaver, precum și vopsele Caparol lucioase, mat-mătăsoase până la
lucioase.
■ Neinflamabil, clasa A2 de reacție la foc, conform DIN 4102
Certificat de testare al Inspectoratului general al construcțiilor, clasa de materiale de construcție
neinflamabile conform DIN 4102-A2, P-BAY26-04659 în combinație cu Capacoll-GK, tapetul cu
inserție de fibră sticlă Capaver, precum și multe vopsele mate de la Caparol.
Material de
acoperire
CapaMaXX

Eliminare
Consultanţă tehnică

Suport tehnic

AkkordVlies
Z 200 S
A2

Tapetele Capaver Glasgewebe și Vliese pot fi eliminate ca şi 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.
Tel.: 0800.800.600
E-Mail: tehnic@caparol.ro
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