
Technische informatie

Capatect
Accento Marmo
Zeer fijne organische pleister voor decoratieve oppervlakken
buiten.
Plamuurtechniek.

Materiaal

Voor hoogwaardige, decoratieve oppervlakken in plamuurtechniek op WDVS gevelsystemen buiten
met polystyreen als isolatiemateriaal en organisch gebonden pleistersystemen.
Niet geschikt op horizontale en schuine oppervlakken.

Toepassing

■ moeilijk brandbaar, klasse B1 – DIN 4102/ DIN EN 13501
■ bijzonder goed waterdampdoorlaarbaar
■ waterafstotend en weerbestendig
■ eenvoudig te verwerken
■ milieuvriendelijk en reukarm
■ bindmiddel op basis van siliconenhars
■ met speciale lichtechte pigmenten en vulstoffen
■ met water te verdunnen
■ ongevoelig voor schimmel en mosaangroei

Eigenschappen

20 kg emmerVerpakking

Natuurwit en ingekleurd af fabriek op aanvraag.

NIET aankleurbaar via ColorExpress.

Intensief gekleurde pasteuze eindpleisters zonder bijkomende eindlaag nijgen tot ongelijkmatige
kleuring en het "schrijfeffect". (Pigment- of vulstofbreuk bij mechanische puntbelasting). Dit effect
vormt geen technisch of optisch gebrek.

Kleur

Koel, droog en vorstvrij.
min. 1 jaar in de originele gesloten verpakking.

Opslag

■ Soortelijke massa: ca. 1,25 g/cm³.
■ Duffusie-equivalente luchtlaag µm H2O:

Duffusie-equivalente luchtlaag µm H2O
sd: ca. 0,85m conform DIN EN ISO 7783
klasse V2 conforma DIN EN 1062

■ Wateropnamecoëfficiënt:
Wateropnamecoëfficiënt

w < 0,05 kg/(m2 · h0,5) conform DIN EN 1062-3
klasse W3 (laag) conforma DIN EN 1062

Technische eigenschappen

Verwerking

■ Vensterbanken en aangebouwde delen afplakken.
■ Glas, keramiek, klinkers, natuursteen, gelakte, gelazeerde en eloxeerde vlakken zorgvuldig

afdekken.
■ Onderverdelen van het oppervlak: lange en/of grote gevelvlakken moeten zinvol in werkdelen

verdeeld worden. De verdeling en de daaruit volgende grootte van de verschillende vlakken bij de
verwerking kan beïnvloed worden door het aantal voorhandene personeel. De grensnaden kunnen
onder omstandigheden later zichtbaar zijn en vormen onderdeel van de vormgeving. Daarom moet
de verwerking en de onderverdeling van deze stukken zorgvuldig vooraf ingepland worden.

■ Bescherming van de werken tegen weersinvloeden: bij het verwerken van vooral donkere kleuren,
moet de gevel beschermd worden tegen directe zonnestralen (bv. met netten). Rekening houden
met plaatselijke weersomstandigheden.

■ Voorbereiding in nissen en terugsprongen.  Kozijnen moet via een eerste laag afzonderlijk gecoat
worden. Het coaten van de gevelvlakken kan dan sneller uitgevoerd worden, hetgeen het risico op
een huidvorming van de werkstoffen minimaliseert.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, glad, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.
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Klaar voor gebruik.

Met max. 1% water verdunnen naar verwerkingsconsistentie.

Gereedmaken van het materiaal

Een wapeningslaag aanbrengen met de wapeningspleister Capatect-ZF-Spachtel 699 of met de
Capatect Carbonspachtel in min. 3mm tot max. 5mm laagdikte met een systeemgebonden
wapeningsweefsel (bij kleuren met een helderheidsgraad  
Aanbrengen van een effen grondlaag voor het volvlakkig aanbrengen van Accento Marmo als
porievullende plamuur op de volledig doorgedroogde ondergrond. Het vlak glad maken, eventuele
plamuurgraten na een korte sta-tijd met een viltspaan egaliseren.
 
Richtlijn
Voor het aanbrengen van elke laag moet de ondergrond doorgedroogd zijn. Daarvoor rekening
houden met een wachttijd van min. 3 dagen (bij koelere of vochtigere omstandigheden ook langer).
Na het doordrogen van de vorige lagen kan Accento Marmo in partiële vlekkentechniek of volvlakkige
plamuurtechniek aangebracht worden. De optiek van het afgewerkte oppervlak is afhankelijk van de
grootte en het aantal vlekken evenals van het "handschrift" van de verwerker.

Partiëel
De partiële aanbreng van Accento Marmo als vlekkenpatroon op de volledig doorgedroogde
ondergrond. Het vlak moetglad gemaakt worden. Meerdere vlekkenpatronen met verschillende kleuren
zijn mogelijk. De behandeling van het oppervlak gebeurt in de verse plamuur, liefst door gladmaken,
uitwrijven met een viltspaan is eveneens mogelijk.
 
Volvlakkig
Volvlakkig aanbrengen van Accento Marmo als grondplamuur op de volledig doorgedroogde
ondergrond. De vlakken glad maken, eventuele plamuurgraten na een korte sta-tijd met een viltspaan
egaliseren, het alternatief is: structureren met een lichte troffelslag (Venetiaanse troffel) mogelijk.
Is een zeer glad oppervlak gewenst, kan de grondplamuurlaag eventueel na een korte droogtijd met
schuurpapier (korrel ca. 120 - 150) geschuurd worden. Accento Marmo is na ca. 6u schuurbaar, na
een droging van meerdere dagen wordt schuren moeilijker.
Accento Marmo volvlakkig aanbrengen als eindplamuur op de volledig doorgedroogde ondergrond en
glad maken.
Geschuurde oppervlakken moeten naderhand altijd volvlakkig met Accento Marmo bedekt worden.
 
Richtlijn
De designlaag Accento Marmo zo aanbrengen dat de volledige laagdikte de 1mm niet overschrijdt.
Door de vele afwerkingsmogelijkheden met Accento Marmo raden wij aan een proef aan te brengen
op de werf.
 

Opbouw van het verfsysteem

Volvlakkig: ca. 1,5kg/m² (max. laagdikte 1mm)

Vlekkenplamuur: naargelang ca. 0,25kg/m²

Het exacte verbruik vaststellen door proef op de werf.

Verbruik

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C.
Niet verwerken in de directe zon.
Bij wind rekening houden met een kortere afbind-tijd.

Verwerkingsomstandigheden

Bij 20° C en 65% relatieve luchtvochtigheid schuurbaar na ca. 6u.

Vlekkenplamuur overwerkbaar na ca. 3u.

Bij lagere temperaturen en hogere relatieve luchtvochtigheid langere droogtijd respecteren.

Droogtijd

Direct na gebruik met water reinigen.Reinigen gereedschap
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Verwijzingen

R- en S-zinnen conform EU-richtlijn
 
R 52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn
schadelijke effecten veroorzaken.
 
S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch
advies inwinnen.
S 28 Na aanraking met de huid onmiddellijk met water en zeep spoelen.
S 29 Afval niet in gootsteen, riool, oppervlaktewater en/of bodem laten komen.
 
Transportwetgeving: Landtransport n.v.t.
 
Etikettering
R-zinnen 52/53
S-zinnen 2-26-28-29

Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.Afval
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