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Capadur Repair FK
Elastische afdichting als vervanging van stopverf voor houten en
stalen kozijnen

Materiaal

Als elastische afdichting van glas in houten- en stalen kozijnen. Binnen en buiten toe te passen.Toepassing

■ bevat geen oplosmiddelen
■ duurzaam elastisch
■ bestand tegen UV-licht
■ over te schilderen

Eigenschappen

PolysiloxaanMateriaalbasis

300 mlVerpakking

Altweiss Beige (Kiefer), NussbraunKleur

Koel. Originele en gesloten verpakkingen zijn 12 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
technisch informatieblad nr. 606

Verwerking

Glas, voorbehandelde houten- en  stalen kozijnen.
Het vochtpercentage van het hout mag niet meer dan 15 % bedragen.

Geschikte ondergronden

Restanten van oude afdichting grondig verwijderen. Glas grondig reinigen.

Houtwerk reinigen, schuren en gronden met TriMaXX (Speed) Primer.

Staalwerk ontroesten, reinigen, schuren en tweemaal primeren met TriMaXX SpeedPrimer of TriMaXX
FerroCoat.

Voorbereiding van de ondergrond

Capadur Repair FK zonder blazen in de voeg aanbrengen met geschikt gereedschap en
wateraflopend afmessen. Om een strakke, scherpe kitvoeg te verkrijgen kunnen de randen worden
afgeplakt met geschikt tape. Tape direct na het afmessen verwijderen.
Niet met water of zeepsop afmessen of nabewerken.

Verwerkingsmethode

Na voldoende drogen kan Capadur Repair FK met waterverdunbare- of oplosmiddelhoudende
producten van Caparol worden overgeschilderd.

Toe te passen verfsystemen op Capadur Repair FK kunnen zijn:

Opbouw van het verfsysteem
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Grondlaag Afwerklaag

Oplosmiddel-
houdend TriMaXX (Speed) Primer TriMaXX Gloss of TriSystem Gloss

Waterverdunbaar Capacyl Aqua UniPrimer Capacryl Aqua PU-Satin / PU-Gloss

Let op: Om hechtingsproblemen te voorkomen de gehele kitstrook voorstrijken.

Capadur Repair FK kan niet worden overgeschilderd met beitsverven. In voorkomende gevallen de
vensterkit aanbrengen na het aflakken, bijvoorbeeld in de kleur donkerbruin.

Bij een driehoekige (10 x 10 mm) kitstrook ca. 50 ml per strekkende meter.Verbruik

■ voor materiaal, ondergrond en omgeving: minimaal 5 °C en maximaal 35 °C
■ relatieve luchtvochtigheid: ≤ 85 %.

Verwerkingsomstandigheden

Doordroging ca. 3 mm/ 24 uur.
Overschilderbaar na minimaal 24 uur, afhankelijk van de laagdikte

Droogtijden bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid.

Droogtijd

Met DisboADD 419 VerdünnerReinigen gereedschap

Verwijzingen

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: Bis(ethyl-acetoacetato-O1',O3)bis(2-methylpropaan-1-olato)titaan.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.Afval

Bevat calciumcarbonaat, silicaat, anorganische kleurpigmenten, additieven.Inhoudstoffen

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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