BEPLEISTERING BUITENGEVELS
CAPATECT LUP 170
met afwerking
AMPHISILAN FASSADENPUTZ

*

Decoratieve bescherming van :
A* gemetselde of verlijmde cellenbetonblokken.
B* bakstenen muurwerk.
C* betonblokken of andere ZUIVERE minerale ondergronden.

*

De muren volledig reinigen door:
A* hogedrukreinigen aan minimum 100 bar.
B* mechanische reiniging (afkrabben, slijpen, enz.)
C* afbranden en vervolgens hogedrukreinigen aan minimum 100 bar.
D* stoom-hoegdrukstralen aan minimum 100 bar.
Opgelet: Er mogen na reiniging geen sporen van schimmel/mos meer aanwezig zijn.

*

Muren/wanden behandelen met een algen-, mos- en schimmeldodend product met
gelijkwaardige eigenschappen aan CAPATOX en goedgekeurd door het Ministerie van
Volksgezondheid en Leefmilieu - Farmaceutische Inspectie.
Gelieve de richtlijnen van de betrokken fabrikant te volgen.
Raadpleeg het desbetreffende technische informatieblad voor verdere informatie.

*

Alle voorwerpen die kunnen roesten (nagels, krammen, enz.) verwijderen.

*

De ondergrond moet goed hechten en zuiver, vast en vrij zijn van losse delen en deeltjes die de
aanhechting kunnen verminderen. In de bouw mag geen opstijgend vocht voorkomen. Eventueel
maatregelen treffen om mogelijk opstijgend vocht in de bouw te voorkomen.

*

Gronderen met SYLITOL KONZENTRAT 111, 2 : 1 verdund met water. Aanbrengen met de
blokborstel of de lagedrukspuit. Gronderen verhindert dat de verse pleister haar bindmiddel te snel
afgeeft aan de ondergrond.

*

Bevestigen van sokkel-, hoek- en uitzetprofielen in functie van de dikte van de uiteindelijk
afgewerkte pleister (Min. 15 mm).
Aanwenden van roestvrije profielen voorzien van een PVC-neus.
Deze profielen dienen met verzinkte nagels vernageld of met DISBOFEIN 331 PORENBETONREPARATURMÖRTEL verlijmd.
Opgelet : geen gipshoudende hechtingsmortel gebruiken.
Bij aaneensluiten van de roestvrije metalen lijsten, minstens 3 mm afstand tussen de snijkanten
respecteren.
De snijkant van de PVC-neus mag niet gelijk lopen met de snijkant van de metalen profielen.
Aanbevolen merk :
Protektor Sokkel : Nr.: 1227
Protektor Hoek : Nr.: 1020

*

In een zuivere mengkuip giet men ca. 8 liter zuiver, koud water en voegt er 30 kg één verpakking
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CAPATECT LUP 170 aan toe.
Het geheel mengen op maximaal 400 omwentelingen/minuut, tot er een homogeen, klontervrij
mengsel ontstaat. Het gemengde materiaal ca. 5 minuten laten opstijven en nogmaals kort roeren.
Indien nodig de consistentie na het opstijven met water aanpassen. Niet meer materiaal
aanmaken dan in twee uur verwerkt kan worden.
Verbruik; ca 1,5 kg/m² per mm ( indicatie verbruik kan verschillen volgens de ondergrond)

*

Aanbrengen van een volle laag CAPATECT LUP 170 .
Minimum laagdikte van de uitvlakpleister : 15 mm
Best uit te voeren met de plekspaan.

*

Het is noodzakelijk aan de hoeken van de ramen, boven en onder en aan de deuren
weerszijde boven, een diagonale strook (20 x 50 cm) bewapeningsweefsel CAPAROL 605/110
GEWEBE als bijkomende versterking in de raaplaag in te bedden.

In de nog natte CAPATECT LUP 170 , CAPAROL 605 GEWEBE volvlakkig en 10 cm
overlappend inbedden.

*

Indien men verschillende bouwmaterialen in de wand heeft verwerkt, moet men CAPATECT
GEWEBE 650/110, 20 cm breed, minimum 10 cm boven en 10 cm onder de verschillende
materialen in de raaplaag inbedden. Het inbedden gebeurt over de volledige lengte van de
verschillende materialen. De weefselstroken moeten elkaar 10 cm overlappen.
Dit is ook het geval op gegoten betonwanden, namelijk daar, waar de gietvormen elkaar
aanstoten.

*

Na droging van de raaplaag, naargelang de temperatuur ten vroegste 7 dagen na het
aanbrengen van de raaplaag, de raaplaag gronderen met CAPAROL PUTZGRUND 610.
Best uit te voeren met de roller. Verbruik: circa 250 g/m².

*

Na droging van de grondlaag, naargelang de temperatuur ten vroegste 1 dag na aanbreng van de
grondlaag AMPHISILAN-Fassadenputz op korreldikte aanbrengen en met een edelstalen of
roestvrij metalen spaan effenen.
Keuze qua korreldikte: K15 = 1,5 mm
K 20 = 2 mm
K 30 = 3 mm
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Optioneel
*

Een grondlaag aanbrengen met THERMOSAN, verdund met 10% AMPHISILAN TIEFGRUND
LF. Best aan te brengen met een langharige roller of met een blokborstel.
Best 12 uur wachten alvorens verder te werken.

*

Afwerken met THERMOSAN, verdund met 5% water.
Best uit te voeren met een langharige roller of met een blokborstel.

*

Gelieve het technische blad van Thermosan te willen raadplegen.

*

Verwerkingstemperatuur respecteren: niet verwerken bij temperaturen lager dan 8 °C; dit zowel
voor het product, de ondergrond als de omgeving. De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer
dan 85 % bedragen bij aanbreng van het systeem

*

OPGELET:
Gezien de moeilijkheidsgraad van de aanbreng/renovatie is een werfcontrole door één van onze
technische agenten/vakadviseurs aanbevolen.
Mogen wij u verzoeken ons per fax (011)52 56 07, na reiniging van de ondergrond en voor
aanbreng van de eerste grondlaag, op de hoogte te stellen van de werfstand; dit liefst 5 dagen
voor deze periode.
U zult enkele dagen na ons bezoek een uitgebreid werfrapportverslag betreffende de
uitgevoerde controle ontvangen. Dit formulier is noodzakelijk voor een eventuele
verzekeringsgarantieaanvraag.
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