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Capadur Repair H
Verflaag voor de bescherming van kopshout.
Twee componeneten (2K).

Materiaal

Bescherming tegen inwateren van het kopshout van houten bouwdelen buiten.Toepassing

■ bevat geen oplosmiddelen
■ elastisch
■ druipt niet
■ eenvoudig te verwerken
■ vullend
■ zeer goed vochtwerend
■ isoleert in water oplosbare inhoudstoffen
■ overschilderbaar met oplosmiddelhoudende en watergedragen producten van Caparol

Eigenschappen

2K EpoxyharsMateriaalbasis

Set van twee kunststof kokers van elk 150 ml (Component A en B)Verpakking

Beige en transparantKleur

Koel. Originele en gesloten verpakkingen zijn 24 maanden houdbaar.Opslag

Soortelijke massa: ca. 1,2 g/cm³Technische eigenschappen

binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2

+ + + + +

(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Toepassing conform
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Verwerking

Kopshout van maatvast-, beperkt maatvast- en niet maatvast houtwerk, kopse kanten van houten
plaatmaterialen in buitentoepassing. De voorgeschreven grondlagen voor de constructieve
bescherming kunnen gerespecteerd blijven.

Het vochtpercentage van het hout mag niet meer dan 15 % bedragen.

Geschikte ondergronden

Houten bouwdelen op gebreken controleren. Eventuele gebreken herstellen. Ondergrond grondig
schuren. Scherpe kanten van bouwdelen afronden met een radius van 2 mm. Afronden d.m.v.
schuren. Ondergrond grondig stofvrij maken.

Voorbereiding van de ondergrond

Component A en B in verhouding 1:1 (volume) mengen.Mengverhouding

Component A en B in gelijke volumedelen grondig mengen op een mengbord tot een homogene
massa ontstaat. Capadur Repair H gelijkmatig aanbrengen door middel van kwast of plamuurmes.
Een eventuele tweede laag aanbrengen na 24 uur droging van de eerste laag.

Verwerkingsmethode
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ca. 300 – 500 ml/m² per laag, afhankelijk van het houtsoort.Verbruik

ca. 30 minuten bij 20° omgevingstemperatuur. Bij hogere temperaturen verkort de verwerkingstijd.Verwerkingstijd

■ voor omgeving, materiaal en ondergrond: minimaal 10 °C en maximaal 30 °C
■ relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85 %

Verwerkingsomstandigheden

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid:Droogtijd

■ stofdroog: na ca. 4 uur
■ te schuren: na ca. 16 uur
■ overschilderbaar: na ca. 16 uur met waterverdunbare en oplosmiddelhoudende grondverven,

lakken en beitsen van Caparol. De tussenlaag moet eerst geschuurd worden.
■ volledig chemisch- en mechanisch belastbaar: na ca. 7 dagen

Direct na gebruik met DisboADD 419 Verdunner.Reinigen gereedschap

Verwijzingen

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.Afval

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Technisch advies
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