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CapaColl GK
Lahustivaba dispersioonliim klaaskiudtapeetide ja
armeerimiskangaste liimimiseks

Tootekirjeldus

Kasutusvalmis dispersioonliim kõikide Capaver Glasgewebe, Akkordvlies ja FantasticFleece tapeetide
ja klaaskiudkangaste liimimiseks siseseintele.

Kasutusala

■ Minimeeritud emissiooniga ja lahustivaba (E.L.F.)
■ Kõrge algnakkega
■ Pikk töötlemisaeg
■ Vähene materjalikulu
■ B1- raskesti süttiv standardi DIN 4102 järgi koos Capaver Glasgewebe klaaskiudtapeediga, fliis-

seinakattematerjalide ja Caparoli viimistlusmaterjalidega
■ A2- mitte põlev standardi DIN 4102 järgi koos Capaver Glasgeweben klaaskiudtapeediga, fliseliin-

seinakattematerjalide ja Caparoli viimistlusmaterjalidega

Omadused

16 kgPakend/ pakendi suurus

Transparentne, valgeVärvitoonid

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Avatud pakendit hoida tihedalt suletuna. Konteinerit
tuleb käsitseda säästvalt ja tagastada see täiesti tühjana.

Säilitamine

■ sD-väärtus koos tootega Capaver Akkordvlies Z150K on sD = 0,03m = klass v1 vastavalt
standardile EVS EN 1062-1

Tehnilised andmed

■ Tihedus: Ca 1,10 g/cm³

CapaColl VKTäiendavad tooted

Töötlemine

Aluspind peab olema puhas ja kuiv, tugev ja tasane, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid.
 Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB), C osa, standardi DIN 18366 lõiget  3, samuti meie
tehnilist informatsiooni nr 650.

Sobivad aluspinnad

Pinnale kanda pintsli, rulli või võimsa airless-pihustiga.Pealekandmise meetod

Airless-seadmega pihustamine

Pihustusnurk: 40-50º

Düüs: 0,017-0,019’’

Rõhk: 180-200 bar
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Standardanuma kasutamisel vedeldada toodet pihustuskonsistentsi saavutamiseks ca 10-15% vee või
tootega Capacoll VK.

Liimimine
Capacoll GK kleepaine tallenahast rulli või airless-seadmega küllastumiseni ja ühtlaselt ca 1-3 paani
laiuselt pinnale kanda, kattematerjal kohe liimiga kaetud pinnale asetada ja tapetseerimiseks
kasutatava pahtellabidaga kinni suruda, jälgides, et seinakatte alla ei jääks õhumulle.

Tihedakiuliste ja kihiliste klaaskiudkangaste liimimisel nõrgalt imavatele aluspindadele madala
temperatuuri või kõrge õhuniiskuse korral tuleb lasta kleepainega kaetud pinnal enne piisavalt seista.

TöötlemineKattekihtide ülesehitus

Enne seinte katmist järgida paigaldatava toote tehnilist informatsiooni.

■ Klaaskiudkangas:Kulu

- peened struktuurid         ca 150 g/m2 

- keskmised struktuurid   ca 100-250 g/m2 

- jämedad struktuurid       ca 250-300 g/m2

Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Minimaalne lubatud temperatuur toote pealekandmisel ja kuivamisel  Töötlemistingimused

+ 5°C aluspind ja õhk

+20° C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on  pealispind kuiv ja ülevärvitav 6-12 tunni möödudes.
Täiesti kuiv on pind umbes 3 päeva pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad
kuivamisaega.

Kuivamine/kuivamisaeg

Tihedaid klaaskiudkangaid nagu C 1100, VB 1100 ja C 1110 saab liimida ainult 20 % veega
vedeldatud Capacoll GK-ga. Selleks tuleb standardpakendis olev Capacoll GK vedeldada,
lühikesekarvalise tallenahast rulliga pinnale kanda ja piisavalt seista lasta. Alternatiivina võib kasutada
toodet CapaColl VK vedeldamata kujul.
FantasticFleece'i ja Capaver AkkordVliese'i liimimisel võib materjalikulu olla suurem. Soovitav on
kasutada toodet CapaColl VK.
Kipsi sisaldavate pahtlimasside ületöötlemisel võib pikaajaline niiskus põhjustada paisumist, mullide
teket või mahakoorumist. Seepärast tuleb tagada kiire kuivamine piisava ventilatsiooni ja temperatuuri
abil. Järgida Kips- ja kipsehitusplaatide Tööstusliidu infolehte nr 2 „Kipsplaatide pahteldamine“.

Nõustamine

Nõustamine

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda põhjaliku ventilatsiooni
eest. Söömine, joomine ja suitsetamine materjali käitlemise ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel
loputada kohe rohke veega. Mitte valada veekogusse, kanalisatsiooni ega maapinnale. Tööriistad
puhastada pärast kasutamist vee ja seebiga. Pihustussudu mitte sisse hingata. Täpsemad andmed: vt
ohutuskaarti.

Ohutusnõuded (trükkimineku
seisuga)

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu
veepõhiste liimainete jäägid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu vanad kuivanud liimained või
olmeprügina.

Jäätmekäitlus

D1Gis- kood

Polüvinüülatsetaatvaik, vesi, lisandid, konservandid.Koostis

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid.
Kui tegemist on aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohalike
esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti
spetsiifikat.

Tehniline nõustamine

Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae valdSIA Caparol Baltica Eesti filiaal

75312 Harjumaa

Tel  (+372) 6000 690

Fax  (+372) 6000 691

E-mail: info@caparol.ee

www.caparol.ee
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