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Capaver® 

AkkordVlies G45 SP
Neapstrādāts, impregnēts, īpašs stikla šķiedras audums no
dabīgām izejvielām špaktelļmasu armēšanai iekšdarbos.

Produkta apraksts

Armēšanas stikla šķiedras audums pilnīgai ieklāšanai Akkordspachtel-fein, Akkordspachtel-mittel,
Akkordspachtel-SF, RatioSpachtel vai AkkordLeichtspachtell masās raupju virsmu izlīdzināšanai,
rukuma un žūšanas plaisu nosegšanai.

Pielietojums

■ Nedegošs
■ Izturīgs pret pūšanu
■ Dimensionāli stabils
■ Plaisas sedzošs

Īpašības

Stikla šķiedras audums minerālām stikla šķiedrām.Materiāla bāze

Apzīmējums Auduma struktūra Svars uz m² Ruļļa izmērs

AkkordVlies G45 SP smalks apm. 45 g 50 x apm. 1 m
Piegādes tipi

Skat. tabulu "Piegādājamie veidi" - piegādes vienība: atsevišķa kartona kasteIepakojums

Capaver sienu pārklājuma materiālus uzlglabāt sausā vietā.Uzglabāšana

■ Virsmas vienības svars: Skat. tabulu "Piegādājamie veidi"
■ Stikla šķiedras diametrs: 9–12 μm

Tehniskie dati

■ Caparol-Akkordspachtel fein
■ Caparol-Akkordspachtel mittel
■ Caparol-Akkordspachtel SF "plus"
■ Caparol-AkkordLeichtspachtel
■ Caparol RatioSpachtel
■ Caparol-AkkordRollspachtel

Papildinošie produkti

Špaktele Caparol-Akkordspachtel SXL tās viskozitātes dēļ ir mazāk piemērota AkkordVlies G45 SP
ieklāšanai. Tāpēc pirms lietošanas veikt paraugklājumu.

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.

Ar Capaved AkkordVlies G45 SP nevar pārklāt būvniecības dinamiskās plaisas.

Norāde
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Iestrāde

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

Pamatnes

Pamatnei jābūt stingrai, sausai, ar labu nestspēju, tīrai, līdzenai un bez atdalošām 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
objektam — +5 °C.

Pamatnes sagatavošana

Bagātīgi uzklāt špakteļmasu atbilstošā platumā 2-3 auduma joslām, izķemmēt ar tērauda robaino
špakteli (6 x 6 mm), ievietot Capaver AkkordVlies G45 un vienmērīgi piespiest ar
tērauda gludo ķelli  un pilnībā nosedzot gludi nošpaktelē, turklāt sānu zonā nepiespiest apmēram 5 cm
attālumā līdz nākošajai joslai.

Nākamo joslu ieklāt ar pārlaidumu apm. 5 cm un piespiest līdz joslas malai. Salaiduma vietā ar asu
nazi veikt dubultgriezumu, nogrieztos gabalus noņemt un salaiduma vietu viegli piespiest. Pēc
tam salaiduma vietu var apstrādāt un izlīdzināt tāpat kā iepriekš pārējo virsmu.

Pārklājuma uzbūve

1,1m/m²Patēriņš

Uzklājot jāievēro, ka ruļļa iekšpusei jābūt vērstai pret sienu.Iestrādes nosacījumi

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.

Pretenzijas netiek atzītas, ja ir iestrādātas vairāk kā 10 joslas.

Reklamācijas gadījumā jābūt norādītiem partijas (Charge) numuriem / kontroles numuriem un artikula
numuram / apzīmējumam.

Norāde

Norādes

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-851 · Sagatavota: augusts 2020
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-851 tulkojums.
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