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Capaver® ElementEffects
Дизайнерські рулонні покриття з натуральних матеріалів під
фарбування для оздоблення внутрішніх зносостійких
поверхонь

Опис продукту

Capaver ElementEffects разом з фінішним покриттям фарбами або ефектними матеріалами
витримують сильні навантаження і чудово підходять для сучасного оформлення в
індивідуальному стилі.

Завдяки варіації дизайну шпалер Capaver ElementEffects, а також типу, колірного відтінку,
ступеня глянцю і техніки нанесення фінішного покриття можна отримати унікальне, неповторне
оформлення внутрішніх стін. При бажанні змінити оптичний зовнішній вигляд покриття, поверхні
можна швидко і економічно перефарбувати матеріалом, відповідним необхідним вимогам.

Сфера застосування

■ зносостійке та міцне покриття
■ стійка до деформації 
■ перекриває тріщини
■ з високою стійкістю до вологи
■ В індивідуальних дизайнах з малюнком на основі кварцу

Властивості

Capaver ElementEffects виробляються з чистого мінерального скловолокна і кварцового піску.В’яжуче

 Дизайн Структура  Вага на
м²

Розмір рулону Рапорт

ElementEffects Block тонка бл. 450 г 25 x бл. 1 м >l0              

ElementEffects Circle  тонка бл. 290 г 25 x бл. 1 м >l< 32 см l 0 

ElementEffects Dot тонка бл. 240 г 25 x бл. 1 м >l< 64 см l 0 

ElementEffects Fragment* тонка бл. 310 г 25 x бл. 1 м >l< 64 см l 0*

ElementEffects Graphic тонка бл. 350 г 25 x бл. 1 м >l< 64 см l 0 

ElementEffects Interval тонка бл. 420 г 25 x бл. 1 м >l0              

ElementEffects Line тонка бл. 340 г 25 x бл. 1 м >l0              

ElementEffects Matrix тонка бл. 350 г 25 x бл. 1 м >l< 64 см l 0 

ElementEffects Pixel тонка бл. 320 г 25 x бл. 1 м >l< 64 см l 0 

ElementEffects Universe тонка бл. 330 г 25 x бл. 1 м >l0              

Доступні моделі
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*= можна приклеювати без підбору малюнку

В індивідуальній коробціУпаковка/Розмір тари

Настінні покриття Capaver ElementEffects зберігати в сухому місціЗберігання

■ Capaver CapaColl GK
■ Amphibolin / Metallocryl Interior
■ EffektGrund / CapaGold / CapaSilber
■ Інші лакофарбові матеріали з асортименту Caparol

Додаткові продукти

За рахунок того, що діаметр окремих скловолокон Сapaver ElementEffects> 5 μм, вони не
можуть проникнути в легені. Незважаючи на дуже міцне зчеплення частинок скловолокна між
собою, під час розрізання полотна частки в незначній кількості можуть вивільнятися і викликати
у людей з чутливою шкірою подразнення, яке зникає після закінчення робіт. Після нанесення
фінішного покриття частки, як правило, більше не вивільняються. Людям з чутливою реакцією
на скловолокна рекомендується під час роботи зі склошпалерами вжити відповідних заходів
захисту.

Внутрішня структура полотна і спеціальне екологічно чисте просочення волокон забезпечують
рулонному покриттю високу вологостійкість, еластичність, герметичну лицьову поверхню
полотна і переносимість шкірою під час обробки покриття.

Вказівки

Застосування

Внутрішні поверхні з мінеральних штукатурок розчинних груп PI, PII і PIII, гіпсових і готових
штукатурних сумішей розчинної групи PIV, гіпсокартон, бетонні поверхні.

Придатні основи

Поверхня повинна бути міцною, сухою, чистою, рівною, мати здатність до навантажень і не
містити розділяючих речовин. Дотримуватися вимог частини З "Положення про подрядно-
будівельні роботи", стандарт DIN 18366 і 18363, а також нашої Технічної інформації № 650.
Перед приклеюванням Capaver ElementEffects необхідно нанести рівномірно вкриваючий шар
покриття ґрунтовки матеріалом Caparol-Haftgrund, CapaGrund Universal або Capadecor
DecoGrund.

Підготовка основи

Нанесення клею валиком:Метод нанесення

■ Нанести за допомогою валика з довжиною ворсу 18 мм рівномірним шаром CapaColl GK,
розведений на 20%, на 1-2 смуги в залежності від температурних умов на місці робіт. 

■ Увага! Необхідно стежити за тим, щоб клей був розподілений по можливості рівномірно, так
як скупчення клею під склошпалерами можуть негативно вплинути на остаточний вигляд
поверхні.

Нанесення клею розпиленням:

■ При використанні методу розпилення рекомендується працювати бригадою мінімум по три
людини.

■ CapaColl GK в залежності від місцевих температурних умов повинен бути розведений на 20%
водою.

■ Важливо! При розпилені особливо важливо забезпечити рекомендовану витрату і
рівномірний розподіл матеріалу, щоб на поверхню не було нанесено занадто багато клею.

Укладання / приклеювання склотканини і скловолокна: 

■ Щоб уникнути відмінностей структури не приклеювати шпалери зворотною або
перевернутою стороною.

■ Для ElementEffects рекомендується приклеювання в стик. Дотримуватись відповідного
рапорту. 

■ Увага! В області шва смуги необхідно щільно з'єднувати в стик між собою. Однак це не
повинно призводити до того, щоб в області стику виникало викривлення, а отже погіршувався
вигляд шва.

■ Приклеєні смуги слід притиснути до основи по всій поверхні без утворення бульбашок повітря
за допомогою шпалерного шпателя або притискного валика. Виступи необхідно видалити,
зафіксувавши при цьому краю за допомогою шпалерного шпателя.

■ При приклеюванні на вертикальних зовнішніх кутах необхідно звернути увагу на те, щоб
смуга була заведена за кут на відстань не менше 10 см.

■ На горизонтальних зовнішніх кутах полотно повинно бути розділене по краю кута.
Формування зовнішніх кутів можна значно спростити при застосуванні спеціальних
пластмасових кутових профілів (наприклад, Protector 3790 або 3840 і т.п.). Приклеювання
виконується монтажними клеями, що гарантують можливість коригування. Виникаючі
розбіжності по висоті компенсувати за допомогою дисперсійної шпатлювальної маси
(шпатлювальні маси з вмістом гіпсу не підходять). В цьому випадку рекомендується
застосовувати Caparol Akkordspachtel fein або mittel або AkkordLeichtspachtel. Як правило,
пластмасові профілі і місця шпатлювання гарантують матеріалом Caparol-Haftgrund,
CapaGrund Universal або Capadecor DecoGrund.

Проміжне покриття:
Проміжний шар утворює основу для ідеального фінішного шару. Після висихання настінного
рулонного покриття, проміжний шар виконується відповідно з фінішним оздоблювальним
шаром.

Структура покриття
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Фінішне покриття::
Вибір відповідного фінішного шару залежить від необхідного навантаження та ступеня блиску. У
таблиці нижче перераховані відповідні матеріали відповідно до навантаження. Покриття в
основному здійснюється методом "мокре по мокрому".
Для найкращого проявлення декоративного ефекту і малюнка склошпалер рекомендується
покривати їх среднеглянцевими і глянцевими фарбами.

Вимоги

Проміжне покриття Фінішне покритте

Ступінь
блиску

Матеріал Робочий
прохід Матеріал

Робочий
прохід

НОРМАЛЬНІ CapaSilan
Samtex 3  1  CapaSilan

Samtex 3  1  Матова

СЕРЕДНІ

Samtex 7
Samtex 10
Amphibolin

 1 
Samtex 7
Samtex 10
Amphibolin

 1  Шовковисто-
матова

SeidenLatex  1  SeidenLatex  1  Шовковисто-
глянцева

Amphibolin  1  Metallocryl
Interior

1–2 в
залежності

від
кольору

Глянцева

EffektGrund  1  CapaGold/
CapaSilber  2  Шовковисто-

глянцева

ВИСОКІ

Premium
Clean  1  Premium

Clean  1  Шовковисто-
матова

Samtex 20  1  Samtex 20  1  Шовковисто-
глянцева

Latex Gloss
60  1  Latex Gloss

60  1  Глянцева

ЕКСТРЕМАЛЬНІ
Disbopox 447
E.MI
Wasserepoxid

 1 
Disbopox 447
E.MI
Wasserepoxid

 1  Шовковисто-
глянцева

Продукт Стійкість до навантажень

Amphibolin 
Premium Clean
Samtex 10
Samtex 20
Latex Gloss 60
Metallocryl Interior
CapaGold/CapaSilber
Disbopox 447 E.MI
Wasserepoxid
CapaSilan

- Клас вологого витирання 1 згідно DIN EN 13300

Samtex 3
Samtex 7
SeidenLatex

- Клас вологого витирання 2 згідно DIN EN 13300

Детальну інформацію про фінішні покриття, згадані вище, можна знайти у відповідній технічній
інформації кожного продукту.

Нижня межа температури повітря і поверхні при нанесенні: + 5 ° С.Умови застосування

Перед нанесенням покриття на приклеєні смуги дати їм повністю просохнути.Період висихання

Позначена внутрішня сторона рулону приклеюється до стіни. Щоб уникнути структурних
відмінностей, ніколи не слід приклеювати смуги в перевернутому або дзеркальному вигляді.
Слід враховувати, що вміст кварцу в рулонному покритті може привести до підвищеного зносу
ріжучого леза.

Вказівки
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Настінні покриття Capaver при випуску з заводу постійно піддаються ретельним випробуванням.
Проте, іноді можливі окремі виробничі дефекти. Вони помітні на обрізних кромках і
компенсуються додаванням відповідних матеріалів. Подібні дефекти не дають права на
виставлення рекламацій. Під час відрізання смуг необхідно стежити за відсутністю дефектів
настінного покриття.

У разі можливих рекламацій необхідно знати номер партії / контрольний номер і артикул / назва
товару. Вони вказані на оригінальній упаковці рулонних покриттів. Рекламації після
приклеювання більше 10 смуг не приймаються.

Примітки

Сертифікати випробувань:Рекомендації/Експертизи

■ Важко займисті згідно DIN 4102, B1
■ Негорючі згідно DIN 4102, A2
■ Здатні до дезактивації у поєднанні Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid 

Всі протоколи випробувань можна знайти на сайті www.caparol.ua в розділі Download для
відповідного продукту.

Склотканину і склополотно Capaver можна утилізувати як будівельні відходи.Утилізація

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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