Műszaki információ Nr. 891
> Ambiente-Dekoratív beltéri rendszerek >> Capaver

Capaver FantasticFleece
A FantasticFleece egy kiváló minőségű üvegfátyol tapéta
természetes alapanyagokból, mely széles választási
lehetőséget kínál a kvarc strukturált, ill. a speciális
nyomtatási eljárás által a különleges beltéri felületek
kreatív kialakításához.
Termékleírás
Felhasználási terület:

A design, típus, szín, fényességi fok és a felhordási technika változtatásával a bevonat a Capaver üvegfátyollal attraktív, kiváló minőségű és egyéni falfelületet hoz létre.
Az ízlésirány megváltozásakor vagy új használati követelmények megjelenésekor a
bevonat gyorsan és gazdaságosan megvalósítható.
Különlegessége:
Az első oldalon speciálisan impregnált és finoman bevont üvegfátyol egy színezett lazúrréteg felhordása után kifinomult, sok színben megjelenő látványt hoz létre,
ami gyakran csak többszöri kézi bevonattechnika felhordása után jöhetne létre. A
kiegészítő kvarcstruktúra által a Tira és Lino változatnál érdekes világos-sötét és
matt-fényes effektek jönnek létre.

Anyagbázis:

Strukturált, ásványi üvegfátyol falbevonat kiváló minőségű fallazúrok, effektbevonatok vagy vékony filmrétegű festések előállításához. A FantasticFleece üvegfátyolból épül fel, mely Soft-Touch kialakítással van kiegészítve. Ezáltal a bőrirritáció,
viszketés a minimumra csökken a feldolgozás alatt. >5 µm átmérőnél az üvegszálak nem mennek a tüdőbe.

Tulajdonságok:

Csomagolás:
Tárolás:
Technikai adatok:

■
■
■
■
■
■
■
■

Különleges többszínű felület hozható létre lazúrréteg felhordásával.
Alig irritálja a bőrt a Soft-Touch kialakításnak köszönhetően
Felújításkor közvetlenül átdolgozható
Nem duzzad
Korhadásálló
Méretstabil
A kisebb felületi repedéseket elfedi
Nehezen gyullad B1

lsd. a táblázatot. Szállítási egység: karton
Száraz helyen.
Súly: lsd. a táblázatot.
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Kiegészítő termékek:

Megjegyzés:
Típusok:

■
■
■
■
■
■

Capaver CapaColl GK
Capadecor Deco-Lasur matt
Capadecor Deco-Lasur fényes
Capadecor Metallocryl Interior
CapadecorCapaGold
Capadecor Effektpigmente

Szerkezetdinamikai repedéseket nem lehet a Capaver FantasticFleece tapétával
megszüntetni.
Megnevezés

Struktúra

Súly/m2

Tekercsméret

Rapport

Struktúra sima felülettel
Antimo
finom
ca. 185 g
25/13 x ca. 1 m
Sario
finom
ca. 185 g
25/13 x ca. 1 m
Tisano
finom
ca. 185 g
25/13 x ca. 1 m
Leano
finom
ca. 185 g
25/13 x ca. 1 m
Miko
finom
ca. 185 g
25/13 x ca. 1 m
Aronda
finom
ca. 185 g
25/13 x ca. 1 m
Xora*
finom
ca. 185 g
25/13 x ca. 1 m
->I<- 21,5 cm
Legra*
finom
ca. 185 g
25/13 x ca. 1 m
->I<- 16 cm
Lukida
finom
ca. 185 g
25/13 x ca. 1 m
Belura
finom
ca. 185 g
25/13 x ca. 1 m
Kvarc strukturált
Lino
közepes
ca. 225 g
25/13 x ca. 1 m
Tira*1
közepes
ca. 390 g
25/13 x ca. 1 m
->I<- 21,5 cm
* A struktúra mintázati összefüggést tartalmaz. Jellemzően a többi
típus mintázati illesztés nélkül felragasztható.
1) Ennél a típusnál figyelni kell a sávonkénti mintázat illesztésével
történő felragasztásra.
Mintás tapéta esetén a vágást úgy kell végezni, hogy a minta megfelelően illeszkedjen. Struktúra tapéta esetén az átfedések illeszkedésére kell figyelemmel lenni.

Feldolgozás
Alapfelület:

Az alapfelületnek száraz, tiszta, hordképes és egyéb alkotóelemektől mentes kell
legyen. Az alsó hőmérsékleti határ a feldolgozás során +5 °C a levegőre és az alapra
egyaránt.

Alapfelületek előkészítése:

A FantasticFleece üvegfátyol tapéta felhelyezéséhez sima, egyenletes és kontrasztmentes felületre van szükség. Szárazépítéskor Q4-es minőségű felületre van szükség. Felragasztás előtt fedőképességgel rendelkező alapozást kell végezni Caparol
Haftgrunddal.

Feldolgozás:

Hengerrel való felvitel:
A Capacoll GK-t egyenletesen kell felhordani egy 18 mm-es hengerrel, és a helyi
hőmérsékleti viszonyoknak megfelelően 1-2 sávot lehet előre felkenni.
Vigyázat! Figyelni kell arra, hogy a ragasztó egyenletesen legyen elosztva, mert ha
az üvegfátyol alatt ragasztó halmozódik fel, az negatívan befolyásolja a végleges
felület képét.
A Capaver FantasticFleece felragasztása kizárólag falragasztási technikával valósítható meg.

A felragasztásnál a következőket érdemes betartani:
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■ A FantasticFleece felragasztásánál a illesztéses/ ütköztetéses ragasztási
módszert ajánljuk alkalmazni, ahol nagyon kell arra figyelni, hogy ne kerüljön a
ragasztó az elülső oldalra.
■ Figyelem! A csíkokat az illesztésnél szorosan kell összenyomni. Ez nem szabad, hogy az illesztésnél kidomborodáshoz vezessen.
■ Néhány típus ismétlődő és igazítandó struktúrával rendelkezik, amire különösen figyelni kell.
■ A felragasztott sávokat egy tapétasimítóval vagy egy hengerrel buborékmentesre kell simítani. A kilógó részeket a rögzítés után a tapétasimítóval lehet
levágni.
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Sarokkialakítás:

A FantasticFleece-t a VOB C DIN 18366 alapján nem ajánlott a sarkokon keresztül, azokat átfedve felhelyezni, hanem egy sín mentén le kell vágni a sarkokban a
tapétát. A külső sarkokat függőlegesen és vonalba kell kialakítani. A külső sarkok
kialakításánál a speciális műanyag sarokprofil használata ajánlott (pl. HoBus, DLW,
Protector). A profil felragasztása történjen szerelőragasztóval, mely biztosítja a javíthatóságot. Az esetleges egyenetlenségeket diszperziós glett anyaggal kell kijavítani
(ne legyen gipsztartalmú). Ajánljuk a Caparol Akkordspachtel fein ill. mittel vagy
az AkkordLeichtspachtel termékek alkalmazását. A műanyag profilt és a glettelést
Caparol Haftgrunddal kell alapozni.

Fontos megjegyzés
a hibák elkerüléséhez:

Az esetleg előforduló ragasztófolyást azonnal vízzel és szivaccsal ill. tuffolással
maradéktalanul le kell mosni. A száraz maradék ragasztószennyeződések csak az
lazúrréteg felhordása után lesznek láthatók, és akkor már nem lehet eltávolítani
őket. A tapétacsíkokat egymás után úgy kell felragasztani, hogy ne legyen közöttük
hézag, illetve a Legra, Xora és Tira típusnál a tapéta mintája megfelelően illeszkedjen. A Tira típust sávonként a csíkokat igazítva kell egymáshoz ragasztani. Az egybefüggő felületeknél érdemes egy gyártási charge-számú terméket felhasználni, így
elkerülhető a lazúrréteg felhordása utáni színeltérés. A falon maximum 3 hibás csík
lehet. Ezért a felhasználónak három csík tapétázása után egy utolsó ellenőrzést kell
végeznie mielőtt tovább, tapétázna.
RÉTEGFELÉPÍTÉS:

Fedőréteg fallazúrral
(DecoLasur matt/fényes):

Fallazúrok alkalmazása teszi teljessé a FantasticFleece design-t. A fedő bevonatok
semlegesítik a struktúrát. Teljes száradás után történik az általában egyszeri, színezett, teljes felületű lazúrfelhordás egy kefével. Ehhez a DecoLasur matt vagy fényes
a megfelelő termék.
A felület nemesítéséhez és kiegészítőként a fémes vagy színes effektekhez a
Perlatec gold/silber, Pearl White/Red/Green/Blue vagy Switch Desert Light/
LagoonWater terméket ajánljuk alkalmazni. A hozzáadott mennyiség 1-5% között
legyen (Műszaki Információ Nr. 816)
Megjegyzés és feldolgozási tippek:
A feldolgozási konzisztencia beállításához és a DecoLasur elegendő nyitott idejéhez, a matt és a fényes lazúrt is pontosan 15% vízzel kell hígítani.
Azért, hogy az elvárt fényességet elérjük, a DecoLasur fényes esetében egy második rétegben is hordjuk fel színezetlenül, amivel a felület tisztíthatósága is növekszik.
A FantasicFleece felület impregnálása növeli a DecoLasur nyitott idejét. A lazúr
megfelelő mennyiségű felhordása után, amíg a DecoLasur még nyitott, egy puha
kefével át kell törölni, így a felesleges anyagot eltávolítjuk a felületről és a termékre
jellemző kontraszt előtűnik. Nagy felületen érdemes ketten dolgozni.
A DecoLasur színtelen karaktere és a FantasticFleece típusok különböző szívóképessége a 3D-System alapján kikevert lazúrszínt színhatásukban befolyásolják.
Ezért javasoljuk minta készítését, ahol a pontos feldolgozási értékeket is meghatározzuk.

Fedőfestés
Metallocryl Interiör-rel:

Csak a Lino és Tina típusoknál.
A FantasticFleece felragasztása és teljes száradása után hordjuk fel a teljes felületre
a Metallocryl Interior-t hígítatlanul és egyenletesen fel és áthengerezve. (Műszaki
Információ Nr. 811)
Megjegyzés/Feldolgozási tippek:
A vágási felületet alaposan után kell kenni és feltétlenül „nedves-a-nedvesre” technológiát kell alkalmazni.
A Metallocryl Interior termék Fantastic Fleece-re történő hengerrel való felhordásához pl. a Rotanyl 11 (szálhosszúság 13mm) a Rotapalsttól felel meg.
Azért, hogy a látható átlapolásokat elkerüljük, amíg a Metallocryl Interior még nyitott, az egész felületet egy puha kefével át kell simítani (a kvarc-struktúra irányába
kell kefélni vagy hengerezni), figyelembe véve azt, hogy a túlzott anyagmennyiséget
a felületről eltávolítjuk, a kontrasztot megnöveljük.
Nagy felületen érdemes ketten dolgozni.
Ahogy minden hengerezett metál-effekt bevonatnál, a Metallocryl Interior alkalmazásánál is előfordulhatnak látható feldolgozási nyomok.
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Fedőfestés CapaGold-dal:

Csak a Lino és Tina típusoknál.
A FantasticFleece felragasztása és teljes száradása után kell a CapaGold-ot egyenletesen és bőségesen felhordani a felületre.
Megjegyzés/Feldolgozási tippek:
A GoldGrund és a CapaGold feldolgozási konzisztenciára van beállítva.
A CapaGold termék Fantastic Fleece-re történő hengerrel való felhordásához pl. a
Rotanyl 11 (szálhosszúság 13mm) a Rotapalsttól felel meg. Feltétlenül „nedves-anedvesre” technikával dolgozzunk. A vágási területet feltétlenül után kell hengerezni. Nagy felületen érdemes ketten dolgozni.
Ahogy minden hengerezett metál-effekt bevonatnál, a CapaGold alkalmazásánál is
előfordulhatnak látható feldolgozási nyomok.

Száradási idő:
Megjegyzés:

A felragasztott sávoknak a bevonás előtt jól ki kell száradniuk.
Az üvegfátyol a gyártást követően szigorúan ellenőrzött. Egyes szálhibák azonban
előfordulhatnak. Ezek a vágott éleken kerültek megjelölésre és a hibának megfelelően többlet ráhagyással lettek korrigálva. Az ilyen jellegű hibák nem képezhetnek
reklamációs alapot.
Alapvetően a tapétacsíkok összevágásánál és felragasztásánál figyeljünk hibamentes felület kialakítására. Több mint 10 tapétacsík felhelyezését követően szövési
hiba kifogások nem fogadhatóak el.
Esetleges reklamációkhoz a tekercs -ill. karton címkék megőrzése szükséges, melyen szerepelnie kell a kontroll- vagy termékszámnak.
A pontos feldolgozáshoz vegye figyelembe az egyes kiegészítő termékek Műszaki
Információit is.

Hulladék elhelyezés:

Építési hulladékként távolítható el.

Műszaki információ:

A gyakorlatban előforduló valamennyi alapfelületeket és azok festési technikáit ez
az ismertető nem tárgyalhatja. Amennyiben olyan alapokkal dolgozik, amelyek ebben a műszaki ismertetőben nem találhatók meg, forduljon szaktanácsadóinkhoz,
akik részletes, és az adott felületre vonatkozó tanácsokkal szolgálnak.

Műszaki információ Nr. 891 • Állapot: 2011. január
Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az
alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott
felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.
Caparol Hungária Kereskedelmi Kft. • H-1108 Budapest, Gyömrői út 140.
Tel.: 1/264-8914, 265-1594 • Fax: 1/262-0467 • Internet: www.caparol.hu • e-mail: caparol@caparol.hu
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