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CaparolColor
Kleur(meng)systeem voor decoratieve afwerkingen binnen en
buiten.

Materiaal

Muurverf in kleur volgens het CaparolColor-systeem op gevels en binnenmuren. Eveneens geschikt
om met water te verdunnen binnen- en buitenmuurverven, plastieken en kunstharssierpleisters op
kleur te brengen. Zeer geschikt voor briljante, kleurechte reclameteksten en in de schilderkunst.

Toepassing

■ met water te verdunnen, milieuvriendelijk, reukarm
■ weerbestendig
■ natte slijtage volgens DIN EN 13300 klasse 2 (schrobvast)
■ waterafstotend
■ waterdampdoorlatend
■ zeer lichtecht, kleurvast, gemakkelijk te mengen
■ bestand tegen waterverdunbare desinfecteer- en schoonmaakmiddelen
■ alkalivast (verzeept niet)
■ bestand tegen agressieve gassen
■ eenvoudig te verwerken

Eigenschappen

Kunstharsdispersie.Materiaalbasis

750 mlVerpakking

Alle kleuren zijn in elke verhouding met elkaar te mengen en toe te voegen aan alle dispersieverven
van Caparol. Bij het zelf op kleurmaken de totale hoeveelheid verf mengen om kleurverschil te
voorkomen.

Kleurvast conform BFS nr. 26:
Klasse: B;  Groep: zie tabel

Kleur

 Amazonas 2  Gobi 3  Mandarin 3  Parma 1

 Aprikose 3  Graphit 1  Marone 1  Sanddorn 3

 Ara 3  Havanna 1  Meteor 1  Sardinien 2

 Basalt 1  Ingwer 1  Mocca 1  Savanne 1

 Canari 3  Kiesel 1  Muskat 1  Schiefer 1

 Cognac 3  Limette 3  Niagara 2  Terra 1

 Donau 2  Madeira 1  Nutria 1  Umbrien 3

 Elsass 3  Mais 3  Odenwald 2

ZijdematGlansgraad

Koel, vorstvrij, goed afgesloten bewaren.Opslag
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Soortelijke massa: ca. 1,25 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

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.

Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650
"Ondergronden en voorbehandelingen".

Geschikte ondergronden

BUITEN

Pleisterwerk volgens DIN EN 998-1 klasse CS II 1,5 - 5,0 N/mm2:
Nieuwe pleisterlagen voldoende laten drogen, meestal 2 weken bij 20 °C en 65 % rlv. Bij ongunstig
weer een langere droogtijd aanhouden. Door voor te strijken met CapaGrund Universal verminderd het
risico van kalkuitbloeiïngen bij alkalisch pleisterwerk en kan veelal na 7 dagen worden geschilderd.
Reparaties moeten goed afgebonden en droog zijn.
Oude minerale pleisterlagen: Reparaties moeten voldoende afgebonden en droog zijn. Op
grofporeuze, zuigende en licht zandende pleisterlagen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex
Fix THIX. Sterk poederende en zandende pleisterlagen een impregneerlaag aanbrengen met Dupa Fix
Grund. Minerale lichtgewicht pleisterlagen met Sylitol of AmphiSilan afwerken.

Beton
Reinigen volgens een geschikte methode. Op een zwak zuigende of gladde ondergrond een
grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5 % water. Sterk zuigende
oppervlakken voorstrijken met CapaTex Fix THIX. Poederende oppervlakken impregneren met Dupa
Fix Grund.

Vezelcementplaten (onbehandeld)
Dichte oppervlakken en platen die matig zuigen voorstrijken met Dupa Fix Grund. Verweerde,
zanderige, sterk zuigende platen voorstrijken met Dupagrund. Vrijstaande platen altijd rondom
behandelen. Om kalkuitbloeiïng te voorkomen moeten nieuwe, sterk alkalische platen worden
voorgestreken met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.

Baksteen
Enkel geschikt als afwerking van vorstbestendige bakstenen zonder vreemde bestanddelen. Het
metselwerk mag geen gescheurde voegen bevatten, droog en vrij zijn van zouten. Impregneren met
Dupa Fix Grund. Komen bij de tussenlaag bruinverkleuringen aan de oppervlakte, dan afwerken met
watervrije muurverf Duparol.

Goed hechtende lak- en dispersieverflagen
Glanzende oppervlakken en lakverflagen mat schuren. Verflagen volgens plaatselijke voorschriften
reinigen door hogedruk stoomstralen. Een grondlaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Bij
andere reinigingsmethode de ondergrond impregneren met Dupa Fix Grund.

Goed hechtende dispersie-sierpleisters 
Oude sierpleisters met geschikte methoden reinigen. Bij nat reinigen de ondergrond goed laten
drogen. Een grondlaag aanbrengen met CapaGrund Universal, verdund met maximaal 5 % water.

Niet goed hechtende lak- of dispersieverflagen en kunstharssierpleisters
Oude lagen geheel verwijderen en reinigen door hogedruk waterstralen. De ondergrond goed laten
drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5 % water.
Poederende, zanderige, sterk zuigende oppervlakken impregneren met Dupa Fix Grund.

Niet draagkrachtige, minerale verflagen
Alle verflagen geheel verwijderen door schuren, schrappen, afbijten of hogedruk waterstralen. Bij
natreinigen de ondergrond voldoende laten drogen. Een impregneerlaag aanbrengen met Dupa Fix
Grund.

Oppervlakken vervuild door uitlaatgassen of roet
Met de watervrijd gevelverf Duparol afwerken. Gescheurde pleisterlagen en beton. Afwerken met Cap-
elast.

Voorbereiding van de ondergrond
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Onbehandelde kalkzandsteen
Afwerken met Sylitol- of AmphiSilan-producten.

Oppervlakken met zoutuitbloeiingen
Zoutuitbloeiingen door droog afborstelen verwijderen. Impregneren met Dupa Fix Grund. Bij het
schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen kan geen garantie worden gegeven voor een
duurzame hechting dan wel voor het tegengaan van zoutuitbloeiingen.

Reparaties
Kleine reparaties met Caparol Fassaden-Feinspachtel uitvoeren. Grote reparaties tot 20 mm bij
voorkeur met Histolith Renovierspachtel repareren. Reparatieclakken voorstrijken.

BINNEN 

Minerale pleisterlagen PII en PIII (drukvastheid minimaal 1,5 N/mm² conform DIN EN 998-1).
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze,
zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

Gipspleisters PIV (drukvastheid minimaal 2 N/mm² conform DIN EN 998-1) Voorstrijken met CapaSil
Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij
maken en impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix THIX. Op sterk verdichte, gladde platen een
voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties
impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund. Totale ondergrond
voorstrijken met CapaSil Primer of CapaTex Fix THIX. Platen met in water oplosbare bestanddelen die
verkleuren voorstrijken met CapaWood Aqua Isolation.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton
Voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

Kalkzandsteen of baksteen
Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende verflagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en
laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak
zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende,
zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix THIX. Niet goed
hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen, het oppervlak stofvrij maken en impregneren
met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

Ongeschilderd glasvezelweefsel
Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen en de ondergrond impregneren met
CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water + huishoudreiniger en goed laten drogen. Droge watervlekken
afborstelen met een harde, droge borstel. Isolerende voorstrijklaag aanbrengen met CapaWood Aqua
Isolation.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel,
volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Let op!
Bij dunne (< 0,5 mm), hydraulisch drogende en gipshoudende pleisterlagen adviseren wij een
waterverdunbaar, transparant voorstrijkmiddel toe te passen.

Als alternatief voor de gipspleister kan een pasteus, kant en klaar pleistermateriaal worden gebruikt.

Acrylaat voegkit
Nieuw aangebrachte kit minimaal 7 dagen laten uitharden. Kitvoegen voorbehandelen met Capacryl
Aqua UniPrimer.
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Aanbrengen met kwast en roller.Verwerkingsmethode

Grond- en tussenlaag: CaparolColor met maximaal 10 % water verdunnen.

Afwerklaag: CaparolColor met maximaal 5 % water ver- dunnen.

Opbouw van het systeem

Ca. 150 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond.
Op ruwe ondergronden naar verhouding meer meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef
op het object.

Verbruik

Minimaal 5 °C voor ondergrond en omgeving tijdens verwerking en droogfase.Verwerkingsomstandigheden

Bij 20 °C en 65 % relatieve vochtigheid na 4-6 uur droog en over te schilderen; na 24 uur regenvast.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Droogtijd

Gereedschap na gebruik met water reinigen.Reinigen gereedschap

Alle CaparolColor-kleuren zijn puur buiten toe te passen. Bij het op kleur brengen van andere
producten zijn de verwerkingsvoorschriften van het betreffende product van toepassing.
De rode, oranje, gele groene kleuren zijn bij vermengen met wit en buiten toegepast slechts beperkt
lichtecht. Acryllakken, silicaat- en siliconenharsverven niet met CaparolColor op kleur brengen.
Gebruik hiervoor de kleurpasta’s die afgestemd zijn op de eigenschappen en glans- graad van deze
producten.

Om aanzetten te voorkomen nat-in-nat zonder onderbreking aanbrengen. Niet geschikt voor
horizontale vlakken waarop water blijft staan. Niet verwerken bij regen, zeer hoge lucht- vochtigheid
(nevel) en in de directe zon. In dat geval de steigers met netten afdekken. Bij gebruik van
oplosmiddelhoudende producten binnen, goed ventileren en de Arbo-wetgeving in acht nemen.

Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. “schrijfeffect”
ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg. Bij gladde,
koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door
vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in
de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in
water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke regenbuien, vanzelf
verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch
direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met
CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale omstandigheden komen deze strepen
niet voor. Reparaties kunnen zichtbaar blijven.

Opmerkingen

Verwijzingen

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie
veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.Afval

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. < 1 g/l VOS.EU-grenswaarde VOS

Polyacrylaathars, titaanwit, kleurpigment, minerale vulstoffen, water, additieven en conserveermiddel.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

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Servicecentrum
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