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Zellstoff-Vlieswandbelag zur 

nachträglichen Beschichtung

Capaver®

AkkordVlies Z130 AA
Tapet din material nețesut de poliester și celuloză, prepigmentat, 
cu suport adeziv activabil cu apă (AA), substrat convențional, 
eficient pentru renovarea de construcții

Descrierea produsului
Capaver AkkordVlies Z130 AA este prevăzut pe verso cu adeziv activabil cu apă, pentru prelucrarea 
eficienta în aparatul de umezit tapet.
Prin variația culorii, gradului de luciu și a tehnicii de acoperire, tapetele cu inserție de fibră de sticlă 
Capaver pot fi utilizate pentru a crea preți cu suprafețe foarte atractive, valoroase și individuale. Cu 
aceste tapete, împreună cu o acoperire corespunzătoare, se poate realiza simplu, ușor și economic 
schimbarea aspectului optic al unei suprafețe sau schimbarea/ adaptarea la noile cerințe ale 
clientului.

Domeniu de aplicare

■ Potrivit pentru toate dispozitivele obișnuite de umezit tapet
■ Rezistent la umezeală
■ Stabil dimensional
■ Capacitate de armare a fisurilor fine
■ Nu necesită dublă tăiere

Proprietăți

Tapet din material nețesut de poliester și celuloză, prevăzut pe verso cu suport adeziv activabil cu 
apă (AA).
Denumire Structura tapetului           Greutate pe m² Dimensiunea rolei
AkkordVlies Z130 AA neted cca. 155 g *) 50 x cca. 0,75 m

Material de bază 

Modele disponibile

Ambalaj/Capacitate recipient 

Depozitare

Notă

*) Greutatea tapetului cu adeziv

Unitate de livrare: cutie de carton cu 4 role

Tapetele Capaver se păstrează în loc uscat

Interior 1 Interior 2 Interior 3 Exterior 1 Exterior 2

 +  + ○ – –

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domenilor de aplicare

(–) nu este recomandat / (○) recomandat condiționat / (+) recomandat 

Prelucrare

Fisurile dinamice nu pot fi eliminate cu tapetul Capaver AkkordVlies Z. Vă rugăm rețineți informațiile 
din pliantele BFS corespunzătoare.
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Suprafețe interioare ale tencuielilor minerale din grupele de mortare PI, PII și PIII, tencuieli de gips și 
tencuieli de finisare din grupa de mortar PIV, gips-carton, plăci de construcții din gips și suprafețe din 
beton.
AkkordVlies Z130 AA poate fi utilizat numai pe suprafețe netede. Dacă este necesar suportul trebuie 
nivelat înainte de utilizarea tapetului.

Straturile suport contrastante se grunduiesc cu Capadecor DecoGrund. 

Pentru tapetul AkkordVlies Z130 AA, grunduirea cu Caparol Haftgrund nu este potrivită 
datorită structurii rezultate în urma aplicării cu rola.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie solide, uscate, stabile, curate și fără substanţe de separare. Respectați 
VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3, precum și datele din fișa cu Informații tehnice nr. 650. 
Temperatura minimă pentru aplicare este + 5°C pentru aer și stratul suport.

Pregătirea suprafeței

Pentru AkkordVlies Z130 AA nu se aplică adeziv pe substrat! Prelucrarea are loc într-un 
dispozitiv cu baie de apă sau cu un aparat cu dispozitiv de adaptare:

Mod de aplicare

■ Umpleți aparatul cu apă curată de la robinet, până la marcaj.
■ Apoi introduceți rola în dispozitiv conform cu descrierea dispozitivului și dacă există posibilitatea,

setați contorul la 0.
■ Tapetul este tras prin dispozitiv și apoi împăturat în fâșii de 2/3 - 1/3 pe lungime.
■ Adezivul se activează într-un timp scurt și dezvoltă forța de lipire optimă în funcție de structură,

după aprox. 1 minut. În funcție de condițiile de la fața locului (temperatură și umiditate), aceast 
interval de timp se poate schimba.

■ Pentru lipirea pe tavan vă recomandăm să păstrați un timp de cel puțin 2 minute pentru activare.
■ Un timp de activare prea lung poate duce la o dezlipire greoaie și lipirea zonelor de îmbinare.
■ Atenție: Tapetele al căror timp de activare a depășit 5 minute, nu mai pot fi aplicate.

Înglobarea/ lipirea tapetelor din fibră de sticlă sau a tapetelor de armare:

■ Pentru evitarea diferenţelor de structură, tapetul nu se va lipi pe dos sau cu capul în jos.
■ Recomandăm să aplicați coala de AkkordVlies Z130 AA muchie la muchie.
■ Colile de tapet lipite se presează apoi cu un șpaclu de tapet sau o rolă de cauciuc pe întreaga 

suprafață, cu o presiune suficientă pentru a elimina bulele de aer. Se taie surplusul, iar marginile 
se potrivesc cu șpaclul pentru tapet.

■ Tapetele nețesute din celuloză-poliester cauzează o uzură mare a lamei la tăiere. Vă rugăm 
acordați o atenție sporită uneltelor de tăiat pentru ca acestea să fie suficient de ascuțite pentru a 
putea fi utilizate.

■ În cazul aplicării tapetelor pe colțurile exterioare verticale, asigurați-vă ca marginea tapetului să
treacă peste colț cu minim 10 cm.

■ Dacă colțurile exterioare nu sunt verticale, materialul trebuie separat la colț.

Stratul intermediar: 
Stratul intermediar formează baza pentru o acoperire finală perfectă. După uscarea tapetului, stratul
intermediar se va aplica în aceași culoarea cu stratul final de acoperire. La utilizarea finisajelor 
aplicate în strat subțire, fără capacitate de egalizare a structurii, cum ar fi de ex. vopselele latex, 
recomandam aplicarea unui strat intermediar cu produsul Capaver Gewebegrundierung. Datorită 
faptului că tapetele sunt prevopsite, acestea pot fi acoperite vopsele albe mate, renunțându-se 
eventual la stratul intermediar. Acest lucru va trebui verificat în prealabil printr-o acoperire de probă.

Sistemul de acoperire

Stratul final:
Selectrarea stratului final adecvat depinde de nivelul de solicitare şi gradul de luciu dorit. În tabelul
de mai jos sunt prezentate materialele adecvate, în funcţie de gradul de solicitare cerut. Ca şi regulă,
straturile de acoperire se aplică ud pe ud. Această regulă este valabilă şi în cazul zonelor de
îmbinare.
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Grad
de

solicitare

Strat intermediar Strat final Grad
de

luciuMaterial Număr straturi Material Număr straturi

NORMAL
CapaTrend
Malerit E.L.F.
Sylitol Bio-
Innenfarbe

 1 
CapaTrend
Malerit E.L.F.
Sylitol Bio-
Innenfarbe

 1 MAT

NORMAL–
MEDIU

CapaMaXX 
MattLatex
CapaSilan
NespriSilan

 1 
CapaMaXX 
MattLatex
CapaSilan
NespriSilan

 1 MAT

Indeko-plus  1 Indeko-plus  1 MAT

MEDIU–
RIDICAT

Amphibolin
Latex Samt 10  1 Amphibolin

Latex Samt 10  1 MATMĂTĂ
SOS

SeidenLatex  1 SeidenLatex  1 LUCIOS-
MĂTĂSOS

Amphibolin 1–2 pe culoare Metallocryl
Interior  2 LUCIOS

EffektGrund 1–2 pe culoare CapaGold/
CapaSilber  2 LUCIOS-

MĂTĂSOS

RIDICAT

Premium Clean  1 Premium Clean  1 MAT-
MĂTĂSOS

Latex Satin 20
Latex 201 SG  1 Latex Satin 20

Latex 201 SG  1 LUCIOS-
MĂTĂSOS

Latex Gloss 60  1 Latex Gloss 60  1 LUCIOS

EXTREM
Disbopox
447 E.MI
Wasserepoxid

 1 
Disbopox 447
E.MI
Wasserepoxid

 1 LUCIOS-
MĂTĂSOS

Pentru informații detaliate privind materialele de acoperire menționate mai sus, consultați fișele cu 
Informații tehnice aferente fiecărui produs.

Produs Clasa de lavabilitate

CapaTrend 
Malerit E.L.F
Sylitol Bio-Innenfarbe

- Clasa 3 de lavabilitate, conform DIN EN 13300

CapaMaXX 
MattLatex
CapaSilan
NespriSilan
SeidenLatex

- Clasa 2 de lavabilitate, conform DIN EN 13300
- Rezistență la dezinfectanți pe bază de apă

Indeko-plus Amphibolin
Latex Samt 10 
Premium Clean
Latex Satin 20
Latex 201 SG
Latex Gloss 60 
Metallocryl Interior 
CapaGold*/CapaSilber*

- Clasa 1 de lavabilitate, conform DIN EN 13300
- Rezistență la dezinfectanți pe bază de apă

Disbopox 447 E.MI 
Wasserepoxid

- Clasa 1 de lavabilitate, conform DIN EN 13300
- Rezistență la dezinfectanți pe bază de apă
- Rezistență la zgârieturi și solicitări mecanice
- Rezistență la substanțe chimice
- Decontaminabil, conform DIN 25415

*nu este testat pentru rezistența la substanțe de dezinfectare
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■ Atunci când folosiți aparatul cu baie de apă, asigurați-vă că racleta de apă este corect folosită. 
Prea multă apă pe tapet poate cauza umezirea excesivă a adezivului și scăderea rezistenței 
legăturii. Tapetele al căror timp de înmuiere a fost mai mare de 5 minute, nu mai pot fi aplicate.

■ Evitați formarea de curenți de aer pe perioada uscării.
■ Nu forțați uscarea (nu folosiți radiatoare sau ventilatoare).

Condiții de prelucrare

Lăsați tapetul aplicat să se usuce bine înainte de a fi acoperit.

Faptul că tapetul este prevopsit nu trebuie echivalat cu economii în ceea ce privește vopseaua de
acoperire. Acest tratament al tapetului servește doar pentru a îmbunătății acoperirea stratului de
bază și vopsirea uniformă a tapetului.

Tapetele Capaver® sunt întotdeauna verificate înainte de a părăsi fabrica. Cu toate acestea, pot
apărea izolat defecte legate de producție. Aceste defecte sunt marcate la margini și compensate cu 
material suplimentar. Aceste defecte nu îndreptățesc o reclamație. Practic, trebuie să vă asigurați la 
tăierea și aplicarea colilor că tapetul nu prezintă defecte. În cazul unor eventuale reclamații trebuie 
să prezentați numărul de șarjă/ de control și numărul de articol. Acestea se găsesc pe ambalajul 
original al tapetului.
Reclamațiile făcute după lipirea a mai mult de 10 coli, nu mai pot fi luate în considerare.

Uscarea/Timp de uscare 

Notă

Recomandări
Certificate de testare și rapoarte

■ Decontaminabil în combinație cu Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid

Certificate

Toate certificatele de testare și rapoartele sunt disponibile la cerere.

Tapetele Capaver Glasgewebe și Vliese pot fi eliminate ca şi deșeuri din construcţii.

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea 
din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se 
găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau 
reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Eliminare 

Consultanţă tehnică

Tel.: 0800.800.600
E-Mail: tehnic@caparol.ro

Suport tehnic
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