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AmphiSilan
Fassadenputz R und K     *winter*
Gebruiksklare, siliconenhars-gebonden structuurpleisters, voor
buiten. Variante voor het koudere seizoen.

Materiaal

OPMERKING: 

Dezevariante werd niet ontwikkeld om de aanbreng van een pleister bij ongeschikte
weersomstandigheden mogelijk te maken! Het resultaat van deze variant is dat de pleister echt snel
een huid vormt zodat het oppervlak sneller belastbaar is (regen, vorst). De uiteindelijke harding en
droging gebeurt – zoals bij het normale recept – naargelang de weersomstandigheden. 

De optimale werking bekomt men op de wapeningslaag met Capatect-ZF-Spachtel 699. Alkalische
ondergronden, bv cementgebonden wapeningslagen, benadelen het effect van de versnelde
huidvorming.

Niet met normaal materiaal mengen.

Gebruiksklare, structureerbare siliconenharspleisters. 
Toepaspaar als eindlaag voor:

Toepassing

■ Capatect-Basic line
■ Capatect-ZF line
■ Beton, onbehandeld
■ Onderpleisters van de mortelgroepen PII + PIII volgens DIN 18 550
■ Matte draagkrachtige dispersieverflagen
■ Draagkrachtige silicaatlagen

Ondergronden met zoutuitbloedingen en ondergronden uit kunststof of hout kunnen niet behandeld
worden.

■ Brandwerend B1 – DIN 4102,
■ Zeer waterdampdoorlaatbaar,
■ Weerbestendig, waterdafstotend volgens DIN 4108,
■ Vlotte verwerking,
■ Milieuvriendelijk, reukarm,
■ Bindmiddelbasis: siliconenhars,
■ Lichtbestendige pigment-vulstof-granulaatcombinatie,
■ Waterverdunbaar.

Eigenschappen
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Wit

Af fabriek aan te kleuren volgens de Caparol Color kleuren of het  Caparol 3D plus systeem. Het
product kan ook aangekleurd worden met de  ColorExpress machine.

Speciale kleuren met een helderheidsgraad > 20 op aanvraag. Kleuren met helderheidsgraad < 20 zijn
niet geschikt voor het systeem WDVS.

Kleine hoeveelheden zijn door toevoeging van Alpinacolor of Amphibolin Voll- und Abtönfarben
mogelijk.  Daarbij in geen geval meer dan 2% toevoegen, omdat anders de consistentie van de pleister
te dun wordt.

Kleur

MatGlansgraad

Koel en vorstvrij.Opslag

■ Duffusie-equivalente
luchtlaag µm H2O:

Op Capatect Klebe- und Spachtelmasse
190: 0,4 m maximum. DIN EN ISO 7783-2

■ Wateropnamecoëfficiënt: w < 0,2 kg/(m² · h0,5) volgens DIN EN 1609
■ Consistent: Pasta-achtig

Technische eigenschappen

Product Structuur Granulometrie
(mm)

Verbruik
+/- (kg/m²)

AmphiSilan Fassadenputz R20 Reibeputz-
structure

2,0 2,3

AmphiSilan Fassadenputz R30 Reibeputz-
structure

3,0 3,3

AmphiSilan Fassadenputz K15 Kratzputz-structure 1,5 2,1

AmphiSilan Fassadenputz K20 Kratzputz-structure 2,0 3,0

AmphiSilan Fassadenputz K30 Kratzputz-structure 3,0 3,8

De bovengenoemde verbruikswaarden zijn richtwaarden zonder rest- en krimpverlies. Afwijkingen
naargelang object of verwerking zijn dus mogelijk.

Product-nr.

Verwerking

De ondergrond moet effen, zuiver, droog, vast, draagkrachtig en vrij van losse substanties zijn. VOB,
deel C, DIN 18 363, alinea 3 in acht nemen.

Voorbereiding van de ondergrond

Niet draagkrachtige lak-, dispersieverven of kunstharspleisterslagen en ook niet draagkrachtige
minerale verflagen zijn volledig verwijderen.

Goedhechtende verflagen droog of nat reinigen. Met schimmel, mos of algen besmette vlakken
hoogdruk reinigen, mits in acht name van de geldende voorschriften.

Met een mos-en algendodend product doorwassen en zeer goed laten drogen Door uitlaatgassen of
roet vervuilde vlakken hoogdruk reinigen met aangepaste reinigingsmiddelen en mits in acht name van
de geldende voorschriften.

Inhoud van emmer met een langzaam lopende menger grondig oproeren. Maximaal met 0,5% water
(0,125 l per emmer) verdunnen.

Gereedmaken van het materiaal

Niet met normale SH pleister mengen.
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De pleister met een roestvrije spaan vlaken. Onmiddellijk daarna met een kunststofspaan of met een
PU-bord de Kratsputz gelijkmatig rond opwrijven. de Reibeputz naargelang de keuze horizontaal,
loodrecht of rond structureren.

Verwerkingsmethode

De keuze van de werktuigen beinvloedt het ruwheidsprofiel van de oppervlakte, daarom steeds met
gelijke structuurwerktuigen werken.

Bij het verspuiten, het mondstuk hangt af van de korrelgrootte. De druk moet liggen tussen 0,3 – 0,4
Mpa (3 – 4 bar). Tijdens het verspuiten, moet men er op letten een uniforme hoeveelheid aan te
brengen en dat mijn vermijdt de bodem van de stellingen te bedekken. Om een uniforme structuur te
verkrijgen op de naburige oppervlakken, moet de pleister opgewreven worden door steeds dezelfde
persoon. dit om structuurverschillen door verschillend "handschrift" te vermijden.

Om aanzetten te vermijden is het inzetten van voldoende mankracht op ieder stellingsniveau
noodzakelijk en nat in nat vlot doorwerken.

Door het gebruik van natuurlijke toeslagstoffen zijn geringe kleurafwijkingen mogelijk. Daarom op
samenhangende vlakken materiaal gebruiken met dezelfde productienummer of materiaal met
verschillende productienummers onder elkaar mengen. Speciaal bij opgekleurd materiaal goed
opletten.

De als grond- of tussenlaag te gebruiken Capatect-Putzgrund 610 is bij gebruik van gekleurde
eindpleisters bij te kleuren in ca. dezelfde kleur als de eindpleister.

Opbouw van het verfsysteem

Grond- resp. tussenlaag moeten voor het verder werken droog zijn.

Capatect-Basic line en Capatect-ZF line : 
Nieuwe minerale bewapeningsmassa
Een grondlaag aanbrengen met Caparol Putzgrund 610

Nieuwe cementvrije bewapeningsmassa 

■ Zonder grondlaag
■ bij langere wachttijden (b.v. overwintering) verweerde onderpleister met Putzgrund 610 gronderen.

(Zie ook technische informatie van Caparol Putzgrund 610)

Beton, ongeschilderd

Oppervlak is vast en draagkrachtig
Een grondlaag aanbrengen met Caparol Putzgrund 610

Oppervlak grof, poreus, licht zandend, zuigend

■ Een grondlaag aanbrengen met OptiGrund E.L.F.
■ Een tussenlaag aanbrengen met Caparol Putzgrund 610

Oppervlak poederend

■ Een grondlaag aanbrengen met Dupa-grund
■ Een tussenlaag aanbrengen met Caparol Putzgrund 610

Zie technische informatie van deze producten.

Onderpleisters van de mortelgroepen PII en PIII :
Nieuwe pleisters

■ 2 – 4 weken onbehandeld laten
■ Een grondlaag aanbrengen met Caparol Putzgrund 610

Oppervlak, grof, poreus, licht zandend, zuigend

■ Een grondlaag aanbrengen met OptiGrund E.L.F.
■ Een tussenlaag aanbrengen met Caparol Putzgrund 610

Oppervlak sterk zuigend, poederend

■ Een grondlaag aanbrengen met Dupa-grund
■ Een tussenlaag aanbrengen met Caparol Putzgrund 610

Zie technische informatie van deze producten.
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Matte, draagkrachtige dispersiverflagen :
Zwak zuigende lagen
Een grondlaag aanbrengen met Caparol Putzgrund 610

Vervuilde, krijtende verflagen

■ Reinigen door hoogdruk waterstralen (mits inachtname van de wettelijke voorschriften)
■ Een grondlaag aanbrengen met Dupa-grund, verdund met 20% methylalcohol
■ Tussenlaag met Caparol Putzgrund 610

Zie technische fiches van deze producten.

Draagkrachtige silicaatverflagen :
Goed hechtende lagen

■ Droog of nat reininge
■ een grondlaag aanbrengen met Caparol Putzgrund 610

Zie technische informatie.

Gebarsten pleister- en /of betonvlakken :
Een eindlaag aanbrengen met Caparol Cap-Elast (Zie ook technische informatie).

Gedurende de verwerking mag de omgevings - en ondergrondtemperatuur niet onder +1°C dalen. De
relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 95 %bedragen. Deze moeten in de drogingsfase
minstens 4 uren aangehouden worden. Eerst daarna is de sierpleister met zijn huidvorming vroeg
regenvast en bestand tegen lichte vorst tot - 5° C.

Ook deze speciale pleister droogt fysisch, met andere woorden, door filmvorming van de dispersie en
door e verdam ping van de vochtigheid. Hoe koeler de temperatuur en hoe hoger de luchtvochtigheid,
hoe langer dit drogingsproces duurt.

Droogtijd

Niet bij temperaturen boven de 15°C resp. bij directe zoninwerking verwerken, daar dit materiaal
hierbij te snel een huid vormt en daardoor het structureren onmogelijk wordt.

Onmiddellijk na gebruik met water.Reinigen gereedschap

Verwijzingen

Begonnen emmers moeten op korte tijd termijn verwerkt worden, omdat door de licht vloeibare
hulpstoffen er een huidvorming kan ontstaan in de emmer. Niet met normale SH pleister mengen.
Wanden in materiaal bepleisteren, daar de winterkwaliteit een meer „gesloten “ structuur vertoont.

AmphiSilan-Fassadenputze bieden bij normale belasting de noodzakelijke bescherming tegen algen-
of mosaangroei. Wordt een verdere, preventieve bescherming gewenst, is het aanbrengen van twee
lagen ThermoSan uit te voeren.

Voor het beschermen tegen regeninwerking gedurende de drogingsfase de stelling eventueel met
zeilen afspannen.

AmphiSilan-Fassadenputze zijn niet geschikt voor horizontale vlakken met waterbelasting.

Bewaren buiten het bereik van kinderen. 
In geval van contact met de ogen, onmiddellijk met water spoelen.
Niet in kanalisatie, afvoer of in de aarde laten lopen.
In geval van projectie, de dampen niet inademen.

Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Alleen restledige verpakkingen ter recyclage afgeven. Vloeibare materiaalresten als afval van verven
op waterbasis, indedroogde materiaalresten kunnen als uitgeharde verven of als huisvuil afgegeven
worden.
EAK 080112

Afval

M-SF01 FProductcode
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