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Caparol AkkordLichtspachtel
SP
-pentru interior-

Descrierea produsului
Domeniu de aplicare

Masă de şpaclu păstoasă, gata pregătită pentru pulverizare, cu greutate proprie foarte mică şi
aplicabilă în strat foarte gros.
Destinată obţinerii de suprafeţe la o calitate corespunzătoare claselor (nivele de calitate) Q3
respectiv Q4 în conformitate cu dispoziţiile fişei BVG nr. 2 şi Fişei BFS nr. 12.
Destinată aplicărilor economice prin pulverizare, pentru gletuirea pereţilor şi a tavanelor pe
suprafeţe mari; mai ales în cazul aplicării pe tencuieli structurate sau pe ţesături (tapete) din fibră de
sticlă şi de asemenea în combinaţie cu tapete compatibile pe bază de fibră de sticlă cum e
Capadecor AkkordVlies-SP.
Capacitate ridicată de aderenţă
Aplicare şi prelucrare uşoară
Aplicat în straturi groase, nu apar fisuri la uscarea în profunzime
După uscare, se poate sclivisi umed sau se poate şlefui uscat
Capacitate de difuziune
Diluabil cu apă, ecologic şi cu miros slab
Rezistent la ştergere.

Proprietăți

Liant
Ambalare
Culoare

Grad de luciu
Depozitare

Produse complementare

Dispersie pe bază de răşină sintetică conform DIN 55 945.
Sac de 20 kg
Alb natural
Posibilitate de nuanţare cu maxim 5% coloranţi CaparolColor Vollton-und Abtönfarben (cândva
Alpinacolor) sau AVA-Amphibolin Vollton und Abtönfarben.
La comandarea unei nuanţe în cantităţi mai mari de 2000 kg, produsul poate fi livrat, la cerere, gata
pigmentat din fabrică în culoarea dorită (numai nuanţe pastel).
Mat
La rece, dar ferit de îngheţ.

Caparol Fullspachtel P
Pentru încăperi umede:
Histolith Renovierspachtel
Histolith Feinputz
Capatect-Feinspachtel 195
Capatect ArmaReno 700
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Prelucrare
Suporturi recomandate și
pregătirea acestora

Suporturile trebuie să fie curate, uscate şi fără substanţe de separare.
A se respecta VOB, Cap. C, DIN 18 363, Alineatul 3
În funcţie de stratul suport existent şi de caracteristicile acestuia, înaintea şpăcluirii trebuie aplicat
un strat de grund corespunzător. Rugăm a se respecta fişa cu informaţii tehnice Nr. 650 „Straturi
suport şi pregătirea acestora”.
Straturile vechi, lucioase, cu capacitate portantă, se şlefuiesc în prealabil.

Mod de aplicare

Şpăcluirea plană în mod manual:
Caparol AkkordLeichtspachtel este destinată aplicării pe tencuielile structurate vechi şi pe
tapetele din fibră de sticlă, care trebuiesc gletuite (nivelate) dintr-o singură aplicare (etapă de lucru).
Caparol AkkordLeichtspachtel se omogenizează bine înainte de aplicare şi se trage cu un fier de
glet drept. După uscare se umezeşte şi se scliviseşte sau se şlefuieşte uscat.
În cazul folosirii unui tapet pe bază de fibră de sticlă se va proceda conform descrierilor de la
Caparol AkkordLeichtspachtel SP.
Caparol AkkordLeichtspachtel este destinat şpăcluirii de suprafaţă a plăcilor de ghips-carton datorită
faptului că este extensibil la „zero”.
În cazul armarea îmbinărilor dintre plăcile de gips-carton sau a plăcilor de construcţie din ipsos
tăiate/teşite (conform DIN 18180) se poate folosi Caparol AkkordLeichtspachtel în combinaţie cu o
bandă de armare din fibră de sticlă sau din hârtie. De reţinut faptul că, o şpăcluire a îmbinării
plăcilor poate fi făcută doar dacă nu mai apare o modificare a lungimii datorate temperaturii sau a
conţinutului de umiditate. O temperatură a încăperii sub +10°C nu este agreată (a se vedea DIN
18181 paragraful 5).
Cu Caparol AkkordLeichtspachtel se umple rosturilor, se aplică banda de armare fixându-se prin
apăsare şi se acoperă cu Caparol AkkordLeichtspachtel. După uscare se mai aplică un strat de
Caparol AkkordLeichtspachtel. Rosturile mai late de 3 milimetri se vor umple în prealabil.
Aplicare prin pulverizare:
Aplicarea prin metoda tencuirii în strat fin cu echipamente performante de pulverizare este raţională
şi economică atât pe suprafeţele pereţilor cât şi a tavanelor de ex. pe tencuieli minerale, elemente
prefabricate din beton, beton turnat în cofraje netede, blocuri plane pentru zidărie şi beton poros
precum şi plăcile de construcţie din ipsos şi plăcile de ghips-carton ş.a.m.d.
Destinat de asemenea în aplicarea peste tencuielile structurate sau peste tapetele din fibră de sticlă
prin metoda tencuirii în strat subţire sau în combinaţie cu Capadecor AkkordVlies-SP.
Procedeul de aplicare:
Se aplică prin pulverizare un strat saturat, pe întreaga suprafaţă, cu Akkord-Leichtspachtel
SP nediluat şi imediat se gletuieşte neted cu un fier de glet adecvat.
După uscare, se umezeşte şi se scliviseşte sau se şlefuieşte uscat.
În cazul în care se foloseşte un tapet pe bază de fibră de sticlă (greutate 45-50 g/m2) Caparol
AkkordLeichtspachtel SP se aplică saturat şi în cantitate suficientă pentru a acoperii suprafaţa a 2-3
rânduri de tapet, se piaptănă cu un fier de glet dinţat (4x6x4 mm sau 6x6x6 mm), se aşează tapetul
de armare şi se presează uniform prin netezire cu un fier de glet, mai puţin cca. 5 cm din zona
marginală dinspre următoarea coală de tapet care va rămânea nepresată. Coala următoare se
aplică suprapus cu o lăţime de cca. 5 cm şi se presează până la zona îmbinării. În zona îmbinării se
aplică o tăietură dublă a tapetelor cu un cuter (eventual un cuţit cu ghidaj) după care acestea se
presează. Masa de şpaclu în plus (ieşită de sub tapete) se şterg cu o cârpă umedă. Zonele de
îmbinare puţin proeminente se şlefuiesc uşor pregătind stratul pentru aplicări ulterioare.
Echipamente de pulverizare şi compresoare recomandate:
Caparol AkkordLeichtspachtel SP este aplicabil cu pompe cu melc şi cu aparate Airless
performante.
În cazul aparatelor Airless, se îndepărtează toate filtrele. Mărime duză: 0,036 - 0,043”.
În cazul aplicării masele de şpaclu cu aparate Airless vor fi utilizate pistoale de pulverizare
recomandate de respectivul producător. Aceste pistoale au un debit mai mare şi uşurează aplicarea
maselor de şpaclu.
Pentru aplicare este necesară o presiune de cca. 180-200 bari.
Pentru a asigura o aplicare optimă cu aparatele Airless, trebuie păstrată pe parcursul aplicării o
temperatură a materialului de cel puţin +10˚C.
Vopsitorii ulterioare:
Suprafeţele gletuite cu Caparol Akkord-Leichtspachtel pot fi ulterior vopsite - după o bună uscare în
profunzime şi o grunduire cu Caparol-Haftgrund sau CapaSol - cu toate vopselele Caparol pe bază
de dispersie şi pe bază de latex, Sylitol Bio-Innenfarbe sau cu lacuri acrilice Capacryl, cu tencuieli
decorative subţiri pe bază de polimeri sau cu tapete din fibră de sticlă precum şi cu tapete textile şi
tapete de hârtie.
În cazul unor aplicări ulterioare cu tencuieli pe bază de răşină sintetică este necesară aplicarea unui
strat de grund cu Caparol Putzgrund.

Consum
Temperatura minimă de lucru

Cca. 1,2 kg/m2/mm grosime a stratului.
+5°C pentru suprafaţa suport şi mediu. Temperatura optimă a materialului la aplicare este >+10°C.

Informații tehnice Nr. 717
Timp de uscare
Curățarea instrumentelor de lucru
Atenție!

În funcţie de gardul de umezeală a construcţiei, temperatura şi grosimea stratului, în cca.
12-48 ore.
Se curăță cu apă după întrebuințare
AkkordLeichtspachtel SP nu este recomandat încăperilor umede.
Prin utilizarea materialelor de umplere naturale pot apărea uşoare modificări ale culorii.
Pe suprafeţe suport dense, puţin absorbante, se pot forma bule fine de aer. Acestea pot fi
îndepărtate - după păstrarea unui scurt timp de uscare - printr-o gletuire ulterioară. Momentul
gletuirii ulterioare depinde de temperatura şi de umiditatea de la faţa locului. În cazul în care şi după
această gletuire apar bule de aer, înseamnă că aceasta s-a făcut prea devreme. Procesul de
gletuire trebuie atunci reluat.
Caparol AkkordLeichtspachtel H şi SP nu sunt destinate încăperilor umede. În astfel de încăperi
rugăm a se aplica produse din gama Histolith Renovierspachtel. A se respecta Fişa tehnică nr.
1029.
În cazul suprafeţelor suport rugoase, structurate, este necesară realizarea unei suprafeţe netede,
nivelate, eventual poate fi necesară o gletuire ulterioară.
La aplicarea pe masele de şpaclu cu conţinut de ipsos, datorită efectului prelungit de umiditate, pot
apărea formarea de băşici, umflături şi desprinderi de material.
Din această cauză, se va asigura o ventilare şi temperatură suficientă în vederea obţinerii unei
uscări rapide. A se respecta Fişa nr. 2 „Şpăcluirea plăcilor de ipsos” a Asociaţiei în industria
ipsosului şi plăcile de ghips-carton.

Recomandări
Indicații de pericol/
Sfaturi de securitate
(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La contactul cu ochii, se va clăti imediat cu apă. A nu se deversa
în ape, canalizare sau sol.
Alte indicaţii: vezi fişa tehnică de securitate.

Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca
deşeuri de vopsele pe bază de apă, iar resturile uscate de material ca vopsele întărite sau gunoi
menajer.

Cod produs Vopsele și lacuri
Asistență tehnică

Suport tehnic

M-DF02
În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi
pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi
suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea
personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm
în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.
0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro
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