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FantasticFleece
FantasticFleece ir augstvērtīgs stikla šķiedras audums no
dabiskām izejvielām un piedāvā kreatīvu sienas pārklājumu
dizaina izvēli no kvarca strukturētiem sienu pārklājumiem vai
izmantojot īpašo apdrukas tehniku.

Produkta apraksts

Variējot pārklājuma dizainu, tipu, krāsu toni, spīduma pakāpi  un tehniku ar Capaver Vliesen (stikla
šķiedras audumiem) var iegūt atraktīvas, vērtīgas un individuālas sienu virsmas. Ja ir mainījusies
gaume vai radušās jaunas virsmas lietošanas prasības, to var vienkārši, ātri un ekonomiski realizēt,
veicot prasībām atbilstošu pārklājumu.

Īpašais: Speciāli impregnētais stikla šķiedras audums ar smalki pārklāto skata pusi jau pēc viena
tonēta lazūras uzklājuma  veido rafinētu, daudzkrāsainu, ārkārtīgi niansētu optiku, ko  parasti
iespējams iegūt, veicot vairākkārtēju manuālu pārklājuma tehniku. Pateicoties papildus kvarca
struktūrai dizainos„Tira" un „Lino", rodas interesanti efekti gaišs - tumšs, kā arī matēts - spīdīgs.

Pielietojums

- Rafinēta daudzkrāsaina virsmas optika pēc viena pārklājuma ar lazūru
- Gandrīz nav niezes, pateicoties aprīkojumam ar t.s. „maiga pieskāriena”  sajūtu
- Renovējot tieši pārklājams
- Nedegošs
- Izturīgs pret puvi
- Dimensionāli stabils
- Plaisas sedzošs
- Grūti uzliesmojošs B1

Īpašības

Strukturēts, minerāls stikla šķiedras auduma sienas pārklājums noformējumam ar augstvērtīgām sienu
lazūrām, efekta pārklājumiem vai plānkārtas krāsojumiem. Fantastic Flecce sastāv no stikla šķiedras
auduma ar t.s. „maiga pieskāriena”  sajūtas aprīkojumu . Tādā veidā līdz minimumam tiek samazināts
kairinājums, veicot iestrādi. Ar >5pm diametru saturā esošās stikla šķiedras neiekļūst plaušās.

Materiāla bāze
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Apzīmējums  Auduma struktūra Svars uz m2  Ruļļa izmērs Raksts

Dizaini ar gludo virsmu

Antimo smalks apm. 185 g 25/13 x ca. 1 m

Sario smalks apm. 185 g 25/13 x ca. 1 m

Tisano smalks apm. 185 g 25/13 x ca. 1 m

Leano smalks apm. 185 g 25/13 x ca. 1 m

Miko smalks apm. 185 g 25/13 x ca. 1 m

Aronda smalks apm. 185 g 25/13 x ca. 1 m

Xora* smalks apm. 185 g 25/13 x ca. 1 m ->l

Legra* smalks apm. 185 g 25/13 x ca. 1 m ->l

Lukida smalks apm. 185 g 25/13 x ca. 1 m

Belura smalks apm. 185 g 25/13 x ca. 1 m

Diziani ar kvarca struktūru

Lino vidējs apm. 225 g 25/13 x ca. 1 m

Tira* 1  vidējs apm. 390 g 25/13 x ca. 1 m ->l

Piegādes tipi

*Šiem dizainiem ir atpazīstams raksts. Visus pārējos dizainus ir jāsalīmē bez salaidumiem.

1Uzklājot dizainu Tira, tapešu joslas jālīmē vienu blakus otrai: vienu standartā, otru sagrieztā veidā par
180 grādiem.

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

Capaver sienu pārklājumus uzglabāt sausā vietā.Uzglabāšana

- Capaver CapaColl GK
- Capadecor Deco-Lasur matt (matēts)
- Capadecor Deco-Lasur glänzend (spīdīgs)
- Capadecor Metallocryl INTERIOR
- Capadecor CapaGold
- Capadecor Effektpigmente

Papildinošie produkti

Celtniecības dinamiskās plaisas nevar pārklāt ar  Capaver FantasticFleece.Norāde

Iestrāde

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.

Piemērotas pamatnes

FantasticFleece nepieciešamas gludas, līdzenas virsmas bez kontrastiem. Apmetuma, kā arī sausā
celtniecības virsmām nepieciešams kvalitātes līmenis Q4. Pirms FantasticFleece salīmēšanas veiciet
sedzošu gruntējuma pārklājumu ar Caparol-Haftgrund.

Pamatnes sagatavošana
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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. Capaver FantasticFleece līmēšanu
var veikt tikai sienas līmēšanas tehnikā (uzklājot līmi uz sienas).

Uz salīmēšanu attiecas sekojoši principi:
FantasticFleece iesakām pamatā izmantot salaiduma vietu salīmēšanu, turklāt jāuzmanās, lai uz
FantasticFleece skata puses nenokļūtu līmes pēdas.
Uzmanību! Šuvju zonā joslām jābūt ar blīvām salaiduma vietām. Tomēr tas nedrīkst izraisīt to, ka
salaiduma vietā rodas izliekums un neglīta šuve. Dažiem 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 špakteli.

Stūru veidošana:
FantasticFleece saskaņā ar VOB C daļu DIN 18366 vajadzētu tapecēt nevis caur iekšējiem stūriem,
bet gan stūru zonā gar sliedi precīzi nogriezt vai noplēst (labāk). Ārējos stūrus jāveido perpendikulāri
un vienā līmenī. Ārējo stūru izveidi var būtiski atvieglot, izmantojot speciālos PVC stūru profilus, kas
uzlabo aizsardzību pret sitieniem (piem., HoBus tirdzniecībā esošie profili, kā arī DLW, Protector, utt.)  
Salīmēšana tiek veikta, izmantojot montāžas līmi, kas nodrošina labošanas iespēju. Radušās
augstumu atšķirības būtu jāizlīdzina, izmantojot dispersijas špakteles masu (ģipsi saturošas špakteles
masas nav piemērotas). Iesakām izmantot Caparol-Akkordspachtel fein vai mittel, vai
AkkordLeichtspachtel. Plastmasas profilus un špaktelētās vietas pamatā nogruntēt vēlreiz ar Caparol-
Haftgrund. 

Uzklāšanas metode

Svarīgas norādes, lai izvairītos no kļūdām, labiem virsmas rezultātiem: 
Iespējamo lieko līmvielu nekavējoties nomazgāt, izmantojot ūdeni un sūkli  vai noņemt ar vates
tamponu. Sausas līmes atliekas kļūst redzamas tikai pēc pirmā lazūras klājuma, un tās vairs
nevar noņemt! Strādājot ar dizainiem „Legra", „Xora" un „Tira",  ir jāievēro konkrētais raksts. "Tira
" dizainam jātiek katrreiz līmētām joslām vienai blakus otrai: viena standartā, otra -  sagrieztā veidā par
180 grādiem. Uz savienotām virsmām jāizmanto viena un tā paša ražošanas šārža produkts, lai
izvairītos no krāsu toņu atšķirībām, uzklājot lazūru.

Salīmētām joslām pirms pārklāšanas ļaut izžūt.Žūšana/ žūšanas laiks

Capaver Wandbeläge (sienu pārklājumi) tiek rūpīgi pārbaudīti, jau atstājot rūpnīcu. Tomēr var gadīties
atsevišķi ražošanas procesa defekti. Tie ir atzīmēti uz griezuma malām un izlīdzināti 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.

Norāde

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 vienas virsmas joslas nelīmēt vienu standartā, otru
apgrieztu par 180 grādiem vai ar otru pusi (izņēmums: Design TIRA!). Iespējamas reklamācijas
gadījumā ir jābūt sagatavotiem šāržu/ kontroles numuriem un artikula numuram/ apzīmējumam.

Par precīzu ieklāšanas un pārklājuma materiālu iestrādi uzziniet vairāk konkrētā produkta tehniskajā
informācijā. (Tl Nr. 895 Capacoll GK, Tl Nr. 550 Deco-Lasur matt, Tl Nr. 570 Deco-Lasur glänzend, Tl
Nr. 816 Effektpigmente, Tl Nr. 811 Metallocryl INTERIOR, Tl Nr. 814 GoldGrund, Tl Nr.
815CapaGold,).

Norādes

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

Šinī tehniskajā informācijā nav iekļautas visas praksē esošās pamatnes un to
krāsošanas tehniskā apstrāde. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā
informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem, mēs esam gatavi sniegt jums
detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

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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