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Capadecor Magic-Glass 
Fehér mintás sima üvegszövet bevonatok készítéséhez fali lazúrral 
 
 
 
 
 
 
 
Felhasználás: 
Főleg ásványi alapú falburkolat 
sima és fehér mintás felülettel 
belső falakhoz. Csak fali lazúrral 
felhasználva alkalmazható. 
 
Jellemzők: 
Matt, átlátszó, színezett fali lazúr 
felhasználásakor színben 
differenciált, szimpatikus és 
jellegzetes felület érhető el. A 
javítás lehetséges, ha a fali lazúr 
az első bevonat színárnyalatában 
került felhordásra. Minden újabb 
réteg felhordásával a meglévő 
színárnyalat bizonyos mértékben 
erősebb lesz. 
 
Anyagösszetétel: 
Magic-Glass üvegszövetből áll, 
amelynek első oldala részben 
akrilát alapú és fehér színű 
bevonattal készül. A kiválasztott 
színárnyalat világossága és 
fényessége szerint alakul ki a 
végső lazúrbevonat felhordásakor 
– az üvegszövet és a bevonat 
különböző hatása miatt is - a 
kontrasztos, illetve árnyalatokban 
gazdag színátmenet, amely által a 
kialakított szerkezet többé-kevésbé 
hangsúlyozottá válik. Az 
üvegszövet hátoldalát úgy 
készítették el, hogy az üvegszálak 
ne válhassanak le. Az 
üvegszövetet relatív nagy méretű 
(> 5 µm) üvegszálakból készítik, 
amely egészségre nem ártalmas. A 
Magic-Glass teljes felületen történő 
felhasználásakor az üvegszálak 
teljesen beépülnek. 
 
Tulajdonságok: 

- nem duzzad és nem 
rothad 

- mérettartó 

- elfedi a kisebb felületi 
repedéseket 

- burkolat kialakítása szerint 
Deco-Lasur matt, illetve 
glänzend használatával: 

- tisztítható 
- diffúzióképes/szorpcióképes 
- nehezen éghető 
- közvetlenül javítható azonos 

színárnyalatú fali lazúrral 
- fedő festékekkel is javítható, 

amely során az üvegszövet 
elveszíti dekoratív hatását, 
és burkolási funkciója 
csökken. 

 
Mintázatok: 
Batic  kb. 220 g/m2 

Brokat   kb. 220 g/m2

Cocos  kb. 220 g/m2 

Cotone  kb. 220 g/m2

Grano  kb. 220 g/m2

Krepp  kb. 220 g/m2

Linea  kb. 220 g/m2

Mosaik  kb. 220 g/m2

Organza  kb. 220 g/m2

Quadre*  kb. 220 g/m2

Raster  kb. 220 g/m2

Tortuga  kb. 220 g/m2

Velvet  kb. 220 g/m2

Web  kb. 220 g/m2

* A minták a „Quadre“ kivételével 
illesztés nékül ragaszthatóak. A 
„Quadre“ alkalmazáskor jól 
felismerhető. 
 
Tekercsméret: 
25 m x kb. 0,96 m 
 
Szállítási egység: 
4 tekercs kartononként. 
48 tekercs raklaponként (=1.152 
m2) 
 
Tárolás: 
A Magic-Glass száraz helyen 
tárolandó. 
 
 

 
 
 

Feldolgozás Termékleírás 

Az alapfelületeknek simának, 
egyenletesnek, kevéssé 
nedvszívónak, terhelhetőnek, 
szennyeződésektől és leváló 
részektől mentesnek, száraznak 
és festékmaradványoktól 
mentesnek kell lenniük. 
Alapbevonat készítése Caparol-
Haftgrund felhasználásával. 
VOB, C rész, DIN 18 366, 3. 
bekezdését, valamint a 860 
számú műszaki információt 
figyelembe kell venni. 
 
Az alapfelület előkészítésének 
módja függ az adott alaptól és 
annak adottságaitól. 
 
Bevonatok felépítése 
 
Beágyazó és burkolóanyagok: 
A javasolt beágyazó és 
burkolóanyagok és a Capadecor 
Magic-Glass egymással 
összeférhetőek. 
 
Ragasztóanyag: 
Caparoll GK. 
Könnyen és egyszerűen 
feldolgozható oldószermentes 
diszperziós ragasztó nagy kezdeti 
tapadóképessséggel és megfelelő 
kötési idővel a Magic-Glass 
felragasztásához. (Alapfelület nem 
lehet túl nedvszívó.) 
 
Befejező bevonatok készítése 
fali lazúrral: 
A befejező bevonatok készítése 
színezett Deco-Lasur matt 
termékkel történők vízzel 15 %-ban 
hígítva. A színes lazúrbevonat 
akkor éri el a legátlátszóbb színét, 
ha a Deco-Lasur mattot színét 
géppel keverik ki a ColorExpress 
szerint. 



  
Szerszámok: 

- Fémvonalzó és vágókés 
az ívek megfelelő 
hosszúságban történő 
levágásához és a pontos 
kivágáshoz 
mennyezeteknél, 
szegélyleceknél, ajtó és 
ablaknyílásoknál, 
dugaszoló aljzatoknál, 
stb., illetve esetleg 
szükséges burkolásoknál. 

- Csúsztatható kés a kettős 
vágásokhoz 

- Henger, kb. 12-15 mm, a 
ragasztóanyag 
felhordásához, 

- Vízszintező az ívek 
vízszintes beállításához, 

- Gumihenger az ívek 
rásimításához, 

- Dörzsmentes műanyag 
simító a belső sarkak 
rásimításához 

- Kefe a lazúr 
felhordásához (pl. ovális 
kefe), 

- Puha portalanító kefe. 
 
Méretre vágás: 
A feldarabolás közben figyelni kell 
a tapéta esetleges anyaghibáira, 
mivel 10 ív felhelyezése után már 
nem fogadunk el reklamációt. Az 
anyag felragasztása előtt a 
megfelelő hosszúságban le kell 
vágni. Az anyag nagy stabilitása 
miatt könnyedén vágható vágó és 
csúsztatható késsel. 
 
Ragasztás: 
Caparoll GK ragasztóanyagot 2 
ívszélességben a henger 
segítségével fel kell kenni, hígítás 
nélkül, egyenletesen és teljes 
felületen eloszlatva. Az 
üvegszövetet azonnal rá kell 
helyezni, és a légbuborékokat a 
gumihenger segítségével ki kell 
nyomni. A „Krepp, Quadre és 
Raster” mintáknál a kettős 
vágással is lehet dolgozni, ami által 
tökéletes hatás érhető el. 
 
Figyelem: az illesztéseknél a 
kiszivárgó ragasztóanyagot sok 

vízzel azonnal maradéktalanul el 
kell távolítani. 
Magic-Glasst a belső sarkoknál 
pontosan ki kell vágni. A külső 
sarkakat függőlegesen és 
homlokvonalban ki kell alakítani. 
Annak érdekében, hogy a 
következő ív tökéletes illesztését 
biztosítani lehessen, a Magic-
Glassnak legalább 10 cm körülötte 
kell elhelyezkednie. 
 
A külső sarkok kialakítását 
jelentősen megkönnyítheti a 
különleges műanyag 
sarokprofilok használata, amely 
műveletet döntően elősegíti. 
A következő gyártók 
kereskedelemben kapható profiljait 
ajánljuk: 

- HoBus sarokprofil 
- DLW sarokprofil 
- Protector sarokprofil 

 
(Kérjük, vegyék figyelembe a 
gyártók megfelelő adatait!) 
A ragasztás olyan ragasztóval 
történik, amely biztosítja a 
szükséges javíthatóságot. A 
keletkezett magasságkülönbség 
diszperziós simító masszával 
kiegyenlíthető (gipsztartalmú 
simítómassza nem megfelelő). 
Javasoljuk a Caparol 
Akkordspachtel fein és mittel, vagy 
AkkordLeichtspachtel használatát. 
A műanyag profilokat és a 
lesimított helyeket Caparol-
Haftgrund felhasználásával le kell 
alapozni.  
 
Ragasztóanyag szükséglet: 
Kb. 250 g/m2. 
 
Befejező felületkezelések fali 
lazúrral: 
A Magic-Glass felragasztása és 
teljes száradása után történik a 
színezett lazúr teljes felületre 
kefével történő felhordása. A 
feldolgozási sűrűség és a 
megfelelő kötési idő beállításához 
a Deco-Lasur mattot 15 %-ban 
vízzel kell hígítani. Annak 
érdekében, hogy az átfedéseknél a 
látható vastagodást elkerüljük, a 

felületet még a kötési idő alatt puha 
kefével le kell egyengetni. Ideális 
módon ezt egy második személy 
végezze. A második, nem színezett 
lazúrréteg felhordása fokozza a 
felület kopásállóságát. A második 
színezett lazúrréteg felhordása 
történhet nedves-nedvesre 
módszerrel. 
 
Anyagszükséglet. 

- Deco-Lasur matt, kb. 140-
150 ml/m2 
(Az első 
rétegfelhordásnál.) 

 
Alsó hőmérsékleti határ 
feldolgozáskor: 
+ 5 ˚C levegő és felületi 
hőmérsékletnél. 
 
Száradási idő: 
+ 20 ˚C és 65 % relatív 
páratartalomnál kb.  4 - 6 óra után 
felületszáraz. Hidegebb 
hőmérséklet, illetve magasabb 
páratartalom esetén hosszabb 
száradási idő szükséges. 
 
Hulladékkezelés: 
Capadecor Magic-Glass anyagot 
régi üvegszálas anyagként, vagy 
vegyes építési hulladékként, 
bontási hulladékként lehet kezelni. 
 
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. 
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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. 
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