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Capaver® Glasgewebe K
Klasiskas (K), nekrāsotas, impregnētas sienu tapetes no
dabiskām izejvielām prasīgām iekšdarbu virsmām.

Produkta apraksts

Capaver Glasgeweben (stikla šķiedras audumiem), var iegūt atraktīvas, vērtīgas un individuālas sienu
virsmas. Variējot pārklājuma dizainu, tipu, krāsu toni, spīduma pakāpi  un tehniku ar to var vienkārši,
ātri un ekonomiski realizēt, veicot prasībām atbilstošu pārklājumu. Ja ir vēlme izmainīt virsmu optisko
izskatu vai pielāgot jaunām lietošanas prasībām.

Pielietojums

- Homogēna, izteikta struktūras optika
- Ar augstu izturību pret mitrumu
- Neuzbriest, izturīgas pret puvi, nemainīga ģeometrija
- Plaisas sedzošas

Īpašības

Klasiskās stikla šķiedru tapetes (K) ir veidotas no tīriem minerāliem un stikla šķiedru  diegiem.Materiāla bāze
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Apzīmējumi Auduma
struktūra Svars uz m2  Ruļļa izmērs Raksts

1100 K smalks ок. 135 g 50 x ca. 1 m

1132 K smalks-vidējs ок. 155 g 50 x ок. 1 m

1142 K smalks-vidējs ок. 110 g 50 x ок. 1 m

1152 K smalks ок. 145 g 50 x ок. 1 m

2120 K joslas vidējs ок. 180 g 25 x ок. 1 m

2165 K eglītes raksts
vidējs ок. 195 g 25 x ок. 1 m ->I

2170 K raupjš ок. 180 g 25 x ок. 1 m

2180 K dubultā ķēde
raupja ок. 200 g 25 x ок. 1 m

2410 K vidējs ок. 195 g 25 x ок. 1 m

2440 K diagonāle, vidēja ок. 175 g 25 x ок. 1 m ->I

2460 K roms, vidēja ок. 190 g 25 x ок. 1 m ->I

3185 K dubultā ķēde, ļoti
raupja ок. 240 g 25 x ок. 1 m

Piegādes tipi

Skatīt tabulu "Piegādājami veidi" - piegādes vienība: atsevišķa kartona kaste.Iepakojums

Capaver sienu pārklājumus uzglabāt sausā vietā.Uzglabāšana

- Capaver CapaColl GK
- Capaver Auduma gruntējums

Papildinošie produkti

Iestrāde

Javu grupu PI, PII un Pill minerālie apmetumi, javu grupas PIV ģipša un gatavie apmetumi,
ģipškartons, ģipša būvplāksnes, betona virsmas.

Pamatnes

Pamatnei jābūt sausai, cietai, ar labu nestspēju, tīrai, līdzenai un brīvai no krāsu atgrūdošām
vielām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18366, 3. atk., kā arī mūsu tehnisko informāciju Nr. 860. Zemākā
iestrādes temperatūras robeža objektam un pamatnei +5 °C.

Pamatnes sagatavošana
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Līmes uzklāšana
Uzklāšana ar rullīti: Capacoll GK uzklāt vienmērīgi, izmantojot 18-mm-spalvu rullīti un atkarībā no
vietējās temperatūras uzklāt 1-2 joslas.
Uzmanību: Īpašu uzmanību pievērsiet tam, lai līme būtu uzklāta pēc iespējas vienmērīgāk, jo līmes
sabiezinājumi zem auduma var negatīvi ietekmēt virsmas izskatu.

Iestrāde ar izsmidzināšanas metodi:
Iestrādei izsmidzinot ir nepieciešama vismaz 3 personu iesaistīšana. Capacoll GK kā Airfix variantu
var uzklāt tieši  ar jaudīgām Airless izsmidzināšanas ierīcēm.
Uzmanību: Standarta iepakojumu atkarībā no vietējiem apstākļiem būtu jāatšķaida ar 20% ūdens.
Uzmanību: Iestrādājot ar izsmidzināšanas metodi, īpaši jāievēro ieteikto materiāla patēriņu
un vienmērīgu uzklāšanu, lai uz pamatnes netiktu uzklāts pārāk daudz līmes.

Tapecēšanas ierīce:
Padoms! Detalizētai informācijai attiecībā uz izsmidzināšanu ievērojiet mūsu „Izsmidzināšanas
tehnoloģijas rokasgrāmatu". Capacoll GK ir lieliski piemērots tapecēšanas ierīcēm. Tam ir
nepieciešams veikt standarta produkta atšķaidīšanu ar ūdeni 20% .
Uzmanību: Ļoti smalkas auduma struktūras (1142 K un 1152 K) nav piemērotas tapecēšanas ierīcei.
Tām mēs iesakām izmantot vienu no augstāk minētajām līmēšanas tehnikām.

Stikla šķiedras audumu ieklāšana/ salīmēšana:
Uzmanieties, lai pielīmējot otrās puses marķējums atrastos sienas pusē. Lai izvairītos no struktūru
atšķirībām, nekad nelīmēt apgriezti vai ar otru pusi. Capaver Glasgewebe vienu pie otras jālīmē ar
saduri.
Uzmanību: Šuvju zonā joslām jābūt ar blīvām salaiduma vietām. Tomēr tas nedrīkst izraisīt to, ka
salaiduma vietā rodas izliekums un neglīta šuve.
Uzmanību: Acu augstumā obligāti jāuzmanās, lai viens ar otru ir saskaņots blakus esošo joslu diegu
virziens (audu diegs), citādi var rasties nevēlams rāvējslēdzēja efekts. Dažiem auduma dizainiem ir
raksts, kas līmējot ir īpaši jāievēro. Pēc tam salīmētās joslas tiek piespiestas ar tapecēšanas špakteli
vai piespiešanas veltnīti pilnā virsmā pie pamatnes, izmantojot pietiekošu spiedienu, lai neveidojas
burbuļi. Atlikumus jānogriež, fiksējot malas, izmantojot tapecēšanas špakteles lāpstiņu.

Padoms! Līmējot ap ārējiem stūriem, jāuzmanās, lai ap šo stūri josla būtu vismaz 10 cm. Lai sekmētu
ļoti stabilo stikla šķiedras tapešu un stikla šķiedras audumu piekļaušanos pie malas, šķiedras uz malas
var viegli pieslīpēt ar  mitro P320 tipa slīpēšanas sūkli (nevis caurslīpēt!)  un cieši piespiest.

Uzklāšanas metode



TTehniskā informācija DI855R NOE

Noslogotība Nobeiguma
pārklājums Kārtas

Spīdu
ma
pakāpe

Noslogojamība

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

 2  Мatēta  - Mitrās berzes klase 3 saskaņā ar DIN EN
13 300

NORMĀLA
VIDĒJA

CapaMaXX 
MattLatex
CapaSilan
NespriSilan

 2  Matēta - Mitrās berzes klase 2 saskaņā ar DIN EN
13 300

Indeko-plus  2  Matēta  - Mitrās berzes klase 1 saskaņā ar DIN EN
13 300

VIDĒJA AUGSTA Amphibolin
Latex Samt 10

 2  Zīdaini
matēta

 - Mitrās berzes klase 1 saskaņā ar DIN EN
13 300
 - Izturīga pret ūdeni saturošiem
dezinfekcijas līdzekļiem

SeidenLatex  2  Zīdaini
spīdīga

 - Mitrās berzes klase 2 saskaņā ar DIN EN
13 300
 - Izturīga pret ūdeni saturošiem
dezinfekcijas līdzekļiem

AUGSTS Premium Clean  2  Zīdaini
matēta

 - Mitrās berzes klase 1 saskaņā ar DIN EN
13 300
 - Izturīga pret ūdeni saturošiem
dezinfekcijas līdzekļiem

Latex Satin 20
Latex 201 SG

 2  Zīdaini
spīdīga

 - Mitrās berzes klase 1 saskaņā ar DIN EN
13 300
 - Izturīga pret ūdeni saturošiem
dezinfekcijas līdzekļiem

Latex Gloss 60  2  Spīdīga  - Mitrās berzes klase 1 saskaņā ar DIN EN
13 300
 - Izturīga pret ūdeni saturošiem
dezinfekcijas līdzekļiem

EKSTRĒMS Disbopox 447 E.MI
Wasserepoxid

 2  Zīdaini
spīdīga

 - Mitrās berzes klase 1 saskaņā ar DIN EN
13 300
 - Ar paaugstinātu izturību pret
skrāpējumiem un -    sitieniem
 - Izturīga pret dezinfekcijas līdzekļiem
 - Izturīga pret ķimikālijām
 - Deaktivizējošs saskaņā ar  DIN EN 415

Pārklājuma uzbūve

Piemērota nobeiguma pārklājuma izvēle balstās uz vēlamās noslogojamības un spīduma pakāpes
iegūšanu. Zemāk norādītajā tabulā „Pārklājuma uzbūve" ir sistemātiski norādīti piemērotie materiāli
atkarībā no noslogotības.

Salīmētām joslām pirms pārklāšanas ļaut izžūt.Žūšana/ žūšanas laiks

Capaver sienu pārklājumi tiek rūpīgi pārbaudīti, jau atstājot rūpnīcu. Tomēr var gadīties atsevišķi
ražošanas procesa defekti. Tās ir atzīmētas uz griezuma malām un izlīdzinātas ar atbilstošām
piedevām. Šādi defekti nedod tiesības uz reklamāciju. Pamatā, griežot joslas, ir jāuzmanās, lai sienas
pārklājums, audums vai tapete (atkarībā no TI),būtu bez defektiem. Pretenzijas nevar tikt atzītas, ja ir
iestrādātas vairāk nekā 10 joslas. Pamatā atzīmētajai ruļļa iekšpusei būtu jātiek līmētai uz
sienas. Sekojošajai redzamajai daļa ir jābūt uzrullētai ar skatu uz āru. Lai izvairītos no struktūru
atšķirībām, nekad uz virsmas nelīmēt apgriezti vai ar otru pusi. Iespējamas reklamācijas gadījumā ir
jābūt sagatavotiem šāržu/ kontroles numuriem un artikula numuram/ apzīmējumam.

Norāde
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Norādes

Sertifikāti un atzinumi:
- Grūti uzliesmojošs saskaņā ar DIN 4102 B1
- Nedegošs saskaņā ar  DIN 4102
- Dezaktivācijas spēja savienojumā ar Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid

Atzinums

Degtspējas klašu pārskats savienojumā ar Capaver Glasgewebe K

Pārklājums Degtspējas klase

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

Capaver stikla šķiedras un stikla šķiedras audumi var tikt likvidēti kā celtniecības atkritumi.Likvidācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā
variantā nav iespējams paredzēt. Ja krāsošanas darbā ar Capaver Glasgewebe nākas saskarties ar
gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, ir nepieciešams kontaktēties ar mums vai
mūsu ārējā dienesta speciālistiem. Mēs esam gatavi sniegt Jums detalizētu konsultāciju.

Tehniskā konsultācija

SIA Caparol Baltica   Mellužu 1, Rīga, LV-1067   www.caparol.lv   info@caparol.lv   Tālr.: 67500072  
Fakss: 67440660   Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Klientu servisa centrs
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Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-DI855R NOE tulkojums.
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