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CarbonSpachtel
Gebruiksklare, bijzonder slagvaste en met carbonvezel versterkte
wapenings- en renovatie pleister.

Materiaal

CarbonSpachtel wordt gebruikt als wapeningspleister in Capatect-WDV-System B. Ook toe te passen
als renovatiepleister op muren, polystyreen-isolatiesysystemen en als hechtmortel van hoekprofielen.

Toepassing

■ met carbonvezels versterkt
■ bijzonder slag- en stootvast
■ scheurvullend
■ gemakkelijk te verwerken
■ spanningsarm
■ weervast

Eigenschappen

Emmer 25 kg, OneWay-Container met 800 kg
De OneWay-Container moet tegen weersinvloeden beschermd worden (mat.-nr. 807534).

Verpakking

LichtbeigeKleur

Koel, droog en vorstvrij.
Tegen direct zonlicht beschermen. Silo's en containers bij langere werkonderbrekingen (winterperiode)
geheel leegmaken. In gesloten, originele verpakking 12 maanden houdbaar.

Opslag

■ Soortelijke massa: 1,5 g/cm3

■ Warmtegeleiding: 0,7 (W/m · K)
■ Diffusieweerstandsfactor µ (H2O): 520
■ Consistent: pasteus
■ Slag-/stootvast:Slag-/

stootvastSlag-/stootvast
● > 20 Joule bij een laagdikte van min. 3 mm
● bestand tegen ballen conform DIN 18032
● bestand tegen hagelinslag HW 5

Technische eigenschappen

9814Product-nr.

Verwerking

Om aanzetten te vermijden met voldoende personeel nat-in-nat doorwerken.
Om de speciale producteigenschappen te behouden de CarbonSpachtel niet met ander materialen
mengen.
Niet geschikt op horizontale oppervlakken en op ondergronden waarop water blijft staan.

Aanbrengen als wapeningspleister: Eventueel aanwezige oneffenheden van de Capatect-isolatieplaten
moeten worden gladgeschuurd. Vuil en schuurstof verwijderen.
Waterslagen e.d. goed afdekken.

Voorbereiding van de ondergrond
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CarbonSpachtel is klaar voor gebruik en moet voorzichtig kort worden doorgeroerd. Bij warm weer
indien noodzakelijk met weinig water op de juiste dikte brengen.
CarbonSpachtel kan met een geschikte wormpomp worden aangebracht (bijv. Berö Speedy 15 of
Wagner PC 1).

Gereedmaken van het materiaal

Aanbrengen wapeningslaag:
Na het aanbrengen van hoeklijsten, diagonaalweefsel de CarbonSpachtel op baanbreedte van het
wapeningsweefsel aanbrengen met een getande spaan (8 x 8 mm) en aansluitend Capatect-Gewebe
650/110 10 cm overlappend inbedden.
 
Daarover nat-in-nat pleisteren, dusdanig dat het weefsel volledig bedekt wordt waarbij het weefsel in
het bovenste (derde) deel ingebed moet zijn. De totale laagdikte moet minimaal 3 tot 4 mm bedragen.

Verwerkingsmethode

Ca. 4,5 kg/m² bij een laagdikte van 3 mm.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verbruik

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur niet lager dan 5 °C en hoger dan 30 °C zijn.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid en bij kans op regen of
nachtvorst.

Verwerkingsomstandigheden

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de mortel na 24 uur oppervlakkig droog. Afhankelijk van
de weersomstandigheden kan na ca. 3 dagen worden verder gewerkt.
De CarbonSpachtel droogt fysisch, door verdampen van het water uit de pleister.
In de koele jaargetijde en bij een hoge relatieve luchtvochtigheid moet met een tragere droging
rekening worden gehouden.

Droogtijd

Direct na gebruik met water reinigen.Reinigen gereedschap

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 20/21 Niet eten, drinken en roken tijdens gebruik
S 26 Na aanraken met de ogen onmiddellijk spoelen met water en deskundig medisch advies
inwinnen.
S 28 Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.
S 29 Afval niet in riool, oppervlaktewater en/of bodem laten komen.
S 38 Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalings-, beschuttingsmiddel dragen.
S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
 
Transportwetgeving: landtransport n.v.t.

Etikettering:
R-zinnen 52/53
S-zinnen 2-26-28-29

Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

VIB NL: 28 maart 2007Let op! (stand conform laatste
uitgave)

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

M-DF02 FProductcode

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@caparol.nl

Kijk ook op www.caparol.nl

Servicecentrum

 

Technisch informatieblad nr. 9814 · Edition: juni 2012
Deze Technische Informatie werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze
Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke
omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met
hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

Caparol Nederland · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.caparol.nl · email info@caparol.nl
DAW Belgium · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon +32 11 60 56 30 · Fax +32 11 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be


