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Capaver® 

AkkordVlies G40 K
Neapstrādāts stikla šķiedras audums no dabīgām izejvielām
skrāpējumu un plaisu nosegšanai virsmās iekšdarbos.

Produkta apraksts

Capaver AkkordVlies G40K ir neapstrādāts, impregnēts stikla šķiedras audums skrāpējumu un
tīklveida plaisu pārklāšanai iekšdarbos.

Variējot ar dizainu, tipu, krāsu toni, spīduma pakāpi  un pārklājuma tehniku, ar Capaver audumiem var
iegūt atraktīvas, augstvērtīgas un individuāla dizaina sienu virsmas. Ar atbilstošiem pārklājuma
materiāliem pēc vēlmes iespējams vienkārši, ātri un ekonomiski izdevīgi mainīt virsmas optisko izskatu
vai pielāgot to jaunām lietošanas prasībām.

Pielietojums

■ Aizklāj skrāpējumus un tīklveida plaisas virsmā
■ Tieši pārklājams
■ Dimensionāli stabils, izturīgs pret pūšanu
■ Ar augstu mitruma izturību

Īpašības

Capaver stikla šķiedras audumi ražoti pilnībā no minerālām stikla šķiedrām.Materiāla bāze

Nosaukums Auduma struktūra Svars uz m² Ruļļa izmērs

AkkordVlies G40 K smalka apm. 40 g 50 x apm. 1 m
Piegādes tipi

Piegādes vienība: atsevišķa kartona kasteIepakojums

Capaver sienu klājuma materiālus uzglabāt sausā vietā.Uzglabāšana

■ Capaver CapaColl VK
■ Capaver CapaColl GK
■ Capaver Gewebegrundierung

Papildinošie produkti

Capaver stikla šķiedras audumi tiek ražoti no stikla šķiedrām ar diametru> 5 µm un tāpēc neiekļūst
plaušās. Tomēr, neskatoties uz stikla daļiņu stipro piesaisti, griežot audumu, pavisam neliels daļiņu
daudzums var nonākt gaisā un cilvēkiem ar jūtīgu ādu izraisīt niezi, kas pāriet pēc darbu beigšanas.
Pamatā pēc auduma ieklāšanas stikla šķiedras vairs gaisā nenonāk. Cilvēkiem ar paaugstinātu jutību
pret stikla šķiedrām iestrādes laikā ieteicams veikt atbilstošus aizsargpasākumus.

Diega iekšējā struktūra savienojumā ar videi draudzīgu piesūcinājumu veido augstu izturību pret
mitrumu, slēgtu auduma virsmu, augstu elastīguma pakāpi un nekairina ādu iestrādes laikā.

Ar Capaved AkkordVlies G40 K nevar pārklāt būvniecības dinamiskās plaisas.
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Iestrāde

Javas grupu PII, PII un PIll minerālie apmetumi, javas grupas PIV ģipša un gatavie apmetumi,
ģipškartons, ģipša plāksnes, betona virsmas iekšdarbos.

Pamatnes

Pamatnei jābūt stingrai, sausai, ar labu nestspēju, tīrai, līdzenai un bez saķeri mazinošām vielām.
Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu,
DIN 18363, kā arī Tehnisko informāciju Nr. 650. Zemākā iestrādes temperatūra apkārtējam gaisam
un pamatnei — +5 °C.

Kontrastainas pamatnes gruntēt ar Capadecor DecoGrund vai Caparol Haftgrund.

Pamatnes sagatavošana

Līmes uzklāšana ar rullīti:

■ Vienmērīgi uzklāt Capacoll VK ar 18 mm plūksnu rullīti 1-2 joslas, atkarībā no
gaisa un pamatnes temperatūras.

■ Uzmanību! Īpašu uzmanību pievērsiet tam, lai līme būtu uzklāta pēc iespējas vienmērīgāk, jo līmes
sabiezējumi zem auduma var negatīvi ietekmēt virsmas izskatu.

Uzklāšanas metode

Līmes uzklāšana izsmidzinot:

■ Izsmidzināšanai nepieciešami vismaz 3 darbinieki.
■ Capacoll VK vuz sienas ar uzklāt Airless izsmidzināšas ierīcēm.
■ CapaColl VK atkarībā no apstākļiem uz vietas būtu jāatšķaida ar 20% ūdens.
■ Svarīgi! Izsmidzinot ievērot ieteicamo materiala patēriņu un vienmērīgu izlīdzināšanu, lai uz

pamatnes netiktu uzklāts par daudz līmes.

Padoms! Detailizētu informāciju par CapaColl izsmidzināšanu skatīt lejuplādei paredzētajā attiecīgajā
izsmidzināšanas datu lapā vai mūsu izsmidzināšanas tehnoloģiju rokasgrāmatā.

Auduma ieklāšana/līmēšana 

■ Lai izvairītos no struktūras atšķirībām, nekad uz vienas virsmas nelīmēt vienu joslu apgriezti pret
otru vai ar otru pusi.

■ AkkordVlies G40 K iesakām iestrādāt ar dubulto šuvi. AkkordVlies G40 ieklāt ar apm. 5 cm
pārlaidumu, salaiduma vietā veikt dubultgriezumu un noņemt nogrieztos gabalus.

■ AkkordVlies G40 K nevar ieklāt, klājot joslu pret joslu.
■ Ieklātās joslas ar tapešu spakteļlāpstu vai rullīti pilnībā blīvi piespiest virsmai. Atlikumus nogriezt ar

tapešu špaktellāpstu, fiksējot malas.
■ Ap ārējiem stūriem audumu līmē bez salaiduma.

Norāde pirmreizējai pārklāšanai:
Lai optimizētu Capaver AkkordVlies G40 K virsmas uzsūktspēju, Capaver AkkordVlies G40 K pēc
ieklāšanas līmē vēlreiz plānā kārtā pilnībā vienmērīgi norullēt ar CapaColl. Alternatīvi audumu pēc
nožūšanas var grunēt ar Capaver Gewebegrundierung.

Starpklājums:
Starpklājums ir nevainojama nobeiguma pārklājuma pamatā. Pēc ieklātā auduma nožūšanas
tiek uzklāts starpklājums, kas tonēts nobeiguma pārklājuma tonī.
Neizdevīgi krītošas gaismas, piem., slīdoša gaismas, un spīdīgu nobeiguma pārklājumu
gadījumā starpklājumam ieteicams izmantot grunti Capaver Gewebegrundierung.

Lūdzu ņemt vērā, ka AkkordVlies G40 K starpklājuma materiāla patēriņš u virsmas
uzsūktspējas dēļ var būtiski atšķirties no norādītā patēriņa.
Precīzam patēriņam pirms uzklāšanas veikt paraugklājumu. 

Nobeiguma pārklājums:
Piemērotu nobeiguma pārklājumu izvēlas atkarībā no vēlamās noslodzes un spīduma pakāpes. Tabulā
„Pārklājuma uzbūve" ir uzskaitīti piemērotie materiāli atbilstoši noslogodzei.
Pāklājumu veikt "slapjš slapjā", arī griezuma vietās. Atkarībā no spīduma pakāpes var būt
nepieciešams uzklāt vēl otru kārtu.

Pārklājuma uzbūve
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Noslodze
Starpklājums Nobeiguma klājums

Spīduma
pakāpe

Materiāls Kārtas Materiāls Kārtas

NORMĀLA

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

1

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

1 MATĒTA

NORMĀLA–
VIDEJA

CapaMaXX
MattLatex
CapaSilan
NespriSilan

1

CapaMaXX
MattLatex
CapaSilan
NespriSilan

1 MATĒTA

Indeko-plus 1 Indeko-plus 1 MATĒTA

VIDĒJA–
AUGSTA

Gewebegrun
dierung 1 Amphibolin

Latex Samt 10 1-2 ZĪDAINI
MATĒTA

Gewebegrun
dierung 1 SeidenLatex 1-2 ZĪDAINI

SPĪDĪGA

AUGSTA

Gewebegrun
dierung 1 Premium

Clean 1-2 ZĪDAINI
MATĒTA

Gewebegrun
dierung 1 Latex Satin 20

Latex 201 SG 1-2 ZĪDAINI
SPĪDĪGA

Gewebegrun
dierung 1 Latex Gloss

60 1-2 SPĪDĪGA

Detalizētu informāciju par minētjaiem pāklājuma materiāliem skat. attiecīgā produkta Tehniskajā
informācijā.

Produkts Noslodze

CapaTrend
Malerit E.L.F
Sylitol Bio-Innenfarbe

- Mitrās berzes klase 3 pēc DIN EN 13300

CapaMaXX
MattLatex
CapaSilan
NespriSilan
SeidenLatex

- Mitrās berzes klase 2 pēc DIN EN 13300
- Noturība pret ūdens bāzes dezinfekcijas
līdzekļiem

Indeko-plus
Amphibolin
Latex Samt 10
Premium Clean
Latex Satin 20
Latex 201 SG
Latex Gloss 60

- Mitrās berzes klase 1 pēc DIN EN 13300
- Noturība pret ūdens bāzes dezinfekcijas
līdzekļiem

Uzlīmētajām joslām pirms tālākas pārklāšanas ļaut nožūt.Žūšana/ žūšanas laiks

Lai izvairītos no struktūru atšķirībām, nekad joslu uz virsmas nelīmēt apgriezti vai ar otru pusi. Uz
blakus esošām virsmām izmantot tikai vienas ražošanas partijas materiālu.

Capaver sienu pārklājumu materiāli tiek rūpīgi pārbaudīti pirms piegādes no rūpnīcas. 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 un ieklājot joslas,
jāuzmanās, lai sienas pārklājums, audums vai tapete būtu bez defektiem. Uz sienas redzamā auduma
daļa ir uzrullēta ar skatu uz āru. Reklamācijas gadījumā jābūt norādītiem partijas (Charge) numuriem /
kontroles numuriem un artikula numuram / apzīmējumam. Tie atrodas uz  produkta
oriģināliepakojuma. Pretenzijas netiek atzītas, ja ir iestrādātas vairāk kā 10 joslas.

Norāde
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Norādes

Sertifikāti un atzinumi

■ Grūti uzliesmojošs pēc DIN 4102, B1
■ Nedegošs pēc DIN 4102, A2

Atzinums

Ugunsdrošības klases saistībā ar Capaver Akkordvlies G40K

Pārklājuma materiāls Ugunsdrošības 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

Premium Clean B1

SG 201 B1

Premium Clean B1

Visi sertifikāti un atzinumi pieejami www.caparol.de attiecīgā produkta sadaļā.

Capaver stikla šķiedras audumus drīkst likvidēt kā celtniecības atkritumus.Likvidācija

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Klientu serviss

Tehniskā informācija TIEX-858 · Sagatavota: februāris 2021
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-858 tulkojums.

SIA DAW Baltica · Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 · tālr. +371 675 000 72 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv


