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Gevelisolatie renoveren
Reparatievarianten – werkwijze – producten
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Deze technische informatie is samengesteld op basis van de nieuwste technologie en onze ervaring. Met 

betrekking tot de verscheidenheid aan substraten en objectcondities, is de gebruiker niet ontslagen van zijn 

verplichting om onze materialen op eigen verantwoordelijkheid voor hun geschiktheid voor het beoogde ge-

bruik onder de betreffende objectcondities op een professionele en bekwame manier te testen. Bij publicatie 

van een nieuwe editie is dit document ongeldig.
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Composietsystemen voor thermische isolatie (ETICS) worden al meer dan 50 jaar 
op grote schaal gebruikt voor gevelisolatie. Langetermijnwaarnemingen op weten-
schappelijke basis tonen aan dat de levensduur en de noodzakelijke renovatie-in-
tervallen voor een correcte verwerking, onderhoud en reparatie hetzelfde moeten 
worden geclassificeerd als die van conventioneel gepleisterd metselwerk.

Afhankelijk van het type gebouw, gebruik, locatie en onderhoud, wordt elke gevel 
onderworpen aan een breed scala aan belastingen en een volledig natuurlijk ver-
ouderingsproces. Dit maakt het noodzakelijk om met gepaste tussenpozen renova-
tiemaatregelen te nemen. De motieven en werkstappen kunnen variëren afhankelijk 
van de conditie:

• Optische verfrissing van verouderde en vuile gevels
• Reiniging van algen / schimmeloppervlakken
• Redesign (kleuren, structuur)
• Vervanging van verweerde of beschadigde oppervlakken
• Schadeherstel
• Energetische optimalisatie door extra isolatielagen

Vereisten
Zoals bij elke gevelrenovatie, moet altijd vooraf een nauwkeurige analyse van de wer-
kelijke toestand worden uitgevoerd. Dit omvat onder andere de eliminatie van alle 
structurele factoren die schade veroorzaken, zoals onvoldoende hemelwaterafvoer, 
lekkende aansluitingen of onvoldoende dakoverstekken. Ook de bestaande geveliso-
latie moet vakkundig worden gecontroleerd op kwaliteit, type aflak (compatibiliteit) 
en eventuele gebreken.

Het renoveren van gevelisolatie

Van Assepoester tot prinses
Dankzij de vele mogelijkheden kan elk 
oud gebouw nieuw leven worden inge-
blazen. Of het nu gaat om één, twee of 
meerdere woningen - economische re-
novaties met composietsystemen met 
thermische isolatie creëren waarde voor 
elke eigenaar.
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Welke renovatie is noodzakelijk?

Probleem: de pleister- en wapeningslaag op polystyreen-
isolatie is over het gehele oppervlak beschadigd en moet 
worden vervangen.

Oplossing: volledige vervanging van de pleisterlaag.

Afhankelijk van de vastgestelde toestand kunnen verschil-
lende varianten worden overwogen:

Verdubbelen (opnieuw isoleren)
• bij onvoldoende isolatie of optimalisatie van isolatie.

Schilderen
• Optische verfrissing van verouderde en vuile gevels
• Revisie van algenoppervlakken
• Verwijdering van fijne gipsscheuren

Gedeeltelijke reparatie
Verwijdering van defecten of schade:
• van de sierpleisterlaag
• van de sierpleister- en wapeningslaag
• van de pleisterlagen en isolatie

Volledig overpleisteren en een nieuwe sierpleisterlaag
met onooglijke oppervlakken of wanneer een nieuwe pleister-
structuur gewenst is.

Volledige vervangen van de pleisteropbouw
bij beschadigde of slecht uitgevoerde afwerkingen.

De noodzakelijke werkstappen en te gebruiken materialen 
worden beschreven aan de hand van typische casestudy’s. 
Uiteraard kunnen in combinatie op een gebouw verschillende 
maatregelen nodig zijn. De voorbeelden hebben betrekking op 
gevelisolatiesystemen met afwerkingen van kunsthars, silico-
nenhars, silicaat of kalkcementpleisters.
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Technische ondersteuning ter plaatse

Volledig gerenoveerd en gemoderniseerd: na het aanbrengen van thermische gevelisolatie is sierpleister en zijn steenstrips aangebracht.

Caparol biedt u technische ondersteuning voor de renovatie 
van gevelisolatie.

De noodzakelijke analyse van de huidige toestand van een ge-
vel dient als basis voor de algehele planning. Zonder een der-
gelijke algemene planning kunnen technisch en economisch 
zinvolle oplossingen niet worden uitgewerkt, noch hebt u de 
garantie dat uw kapitaal doelgericht en waardeverhogend op 
het gebouw zal worden gebruikt.

Caparol ondersteunt u bij het vaststellen van de huidige staat 
met inspecties en, indien nodig, met onderzoeken en testen 
ter plaatse. Op basis van deze onderzoeken ontwikkelen wij in 
overleg met u een reparatieconcept. Het bevat de aanbeveling 
van het optimale reparatieprogramma en, indien nodig en mo-
gelijk, suggesties voor het elimineren van ontwerpfouten.

Vanuit het reparatieconcept ontwikkelen wij voor u een project-
gebonden bestekbeschrijving op basis van onze producten en 
systemen, die wij u ter beschikking stellen voor verdere ver-
werking. Tijdens de uitvoering begeleiden onze buitendienst-
medewers de uitvoering om de kwaliteit hiervan te waarborgen. 
We kunnen echter geen bouwmanagementfuncties overnemen.
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Variant 1 (EPS + EPS) 

Basisvereisten bij een verdubbeling van isolatie

Arbeidsgangen

Producten

• Voer een diffusieberekening uit om de functionaliteit van de bouwfysica te bewijzen.
• Voor een totale dikte van de isolatielaag van oude en nieuwe systemen ≥ 10 cm 

polystyreen, waar nodig een ‘brandstrook’ aanbrengen van minerale wol ter plaatse van 
de verdiepingsvloer.

• In principe lijmen en pluggen.
• Er moet worden voldaan aan de huidige eisen van de Energy Saving Ordinance (EnEV).
• Verankering met goedgekeurde pluggen door beide lagen in het dragende metselwerk.
• Dubbelrailsystemen zijn niet toegestaan.
• Meervoudige verdubbeling is niet toegestaan.
• Lijmen met zelfklevend schuim is niet toegestaan.
• De minimale dikte van het nieuwe systeem is 40 mm.
• Maximale totale dikte van de isolatiematerialen ≤ 300 mm.

Voorbereidende werkzaamheden
Controleer de staat van de bestaande gevelisolatie met betrekking tot het meten van het 
draagvermogen. Maak indien nodig gedetailleerde aanpassingen (bijvoorbeeld horizontale 
kappen).

Nieuwe gevelisolatie
• Lijm isolatieplaten (deelvlak verlijming mogelijk)
• Pluggen of verankering van het volledige systeem.
• Aansluitprofielen aanbrengen
• Hoekprofielen aanbrengen
• Wapeningslaag aanbrengen
• Voorbehandelen (optioneel)
• Pleisterlaag aanbrengen
• Afwerken met een buitenmuurverf (optioneel)

Selectie van de nieuwe Capatect onderdelen die moeten worden toegepast volgens technische 
en ontwerpspecificaties.

Isolatiemateriaal
• geëxpandeerd polystyreen (EPS)
• minerale wol platen
• minerale wol lamellen

Wapeningslaag
• organisch
• mineraal

Pleister
• dispersie basis
• siliconenhars basis
• silikaat basis
• kalkcement basis

CASE 1 Verdubbelen en 
nieuwe pleisterafwerking
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Variant 2 (MW + MW) 

Basisvereisten bij een verdubbeling van isolatie

Arbeidsgangen

Producten

• Voer een diffusieberekening uit om de functionaliteit van de bouwfysica te bewijzen.
• Er moet worden voldaan aan de huidige eisen van de Energy Saving Ordinance (EnEV)
• In principe lijmen en pluggen.
• Een verankering met goedgekeurde pluggen van beide isolatielagen in het dragende 

metselwerk aanbrengen.
• Dubbelrailsystemen zijn niet toegestaan.
• Meervoudige verdubbeling is niet toegestaan.
• Lijmen met zelfklevend schuim is niet toegestaan.
• De minimale dikte van het nieuwe systeem is 40 mm.
• Maximale totale dikte van de isolatiematerialen ≤ 200 mm.

Voorbereidende werkzaamheden
Controleer de staat van de bestaande gevelisolatie met betrekking tot het meten van het 
draagvermogen. Maak indien nodig gedetailleerde aanpassingen (bijvoorbeeld horizontale 
kappen).

Nieuwe gevelisolatie
• Lijm isolatieplaten (deelvlak verlijming mogelijk)
• Pluggen of verankering van het volledige systeem.
• Aansluitprofielen aanbrengen
• Hoekprofielen aanbrengen
• Wapeningslaag aanbrengen
• Voorbehandelen (optioneel)
• Pleisterlaag aanbrengen
• Afwerken met een buitenmuurverf (optioneel)

Selectie van de nieuwe Capatect onderdelen die moeten worden toegepast volgens technische 
en ontwerpspecificaties.

Isolatiemateriaal
• minerale wol platen
• minerale wol lamellen

Wapeningslaag
• mineraal 

Pleister
• kalkcement basis

Verdubbelen en 
nieuwe pleisterafwerking
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CASE 1
Variant 3 (MW + EPS) 

Basisvereisten bij een verdubbeling

Arbeidsgangen

Producten

• Voer een diffusieberekening uit om de functionaliteit van de bouwfysica te bewijzen.
• Voor een totale dikte van de isolatielaag van oude en nieuwe systemen ≥ 10 cm 

polystyreen, waar nodig een ‘brandstrook’ aanbrengen van minerale wol ter plaatse van 
de verdiepingsvloer.

• In principe lijmen en pluggen.
• Er moet worden voldaan aan de huidige eisen van de Energy Saving Ordinance (EnEV).
• Verankering met goedgekeurde pluggen door beide lagen in het dragende metselwerk.
• Dubbelrailsystemen zijn niet toegestaan.
• Meervoudige verdubbeling is niet toegestaan.
• Lijmen met zelfklevend schuim is niet toegestaan.
• De minimale dikte van het nieuwe systeem is 40 mm.
• Maximale totale dikte van de isolatiematerialen ≤ 200 mm.

Voorbereidende werkzaamheden
Controleer de staat van de bestaande gevelisolatie met betrekking tot het meten van het 
draagvermogen. Maak indien nodig gedetailleerde aanpassingen (bijvoorbeeld horizontale 
kappen).

Nieuwe gevelisolatie
• Lijm isolatieplaten (deelvlak verlijming mogelijk)
• Pluggen of verankering van het volledige systeem.
• Aansluitprofielen aanbrengen
• Hoekprofielen aanbrengen
• Wapeningslaag aanbrengen
• Voorbehandelen (optioneel)
• Pleisterlaag aanbrengen
• Afwerken met een buitenmuurverf (optioneel)

Selectie van de nieuwe Capatect onderdelen die moeten worden toegepast volgens technische 
en ontwerpspecificaties.

Isolatiemateriaal
• geëxpandeerd polystyreen (EPS)
• minerale wol platen
• minerale wol lamellen 

Wapeningslaag
• organisch
• mineraal

Pleister
• dispersie basis
• siliconenhars basis
• silikaat basis
• kalkcement basis

Verdubbelen en 
nieuwe pleisterafwerking
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Variant 4 (EPS + MW) 

Basisvereisten bij een verdubbeling

Arbeidsgangen

Producten

• Voer een diffusieberekening uit om de functionaliteit van de bouwfysica te bewijzen.
• Er moet worden voldaan aan de huidige eisen van de Energy Saving Ordinance (EnEV)
• In principe lijmen en pluggen.
• Verankering met goedgekeurde pluggen van beide isolatielagen in het dragende 

metselwerk.
• Dubbelrailsystemen zijn niet toegestaan.
• Meervoudige verdubbeling is niet toegestaan.
• Lijmen met zelfklevend schuim is niet toegestaan.
• De minimale dikte van het nieuwe systeem is 40 mm.
• Maximale totale dikte van de isolatiematerialen ≤ 200 mm.

Voorbereidende werkzaamheden
Controleer de staat van de bestaande gevelisolatie met betrekking tot het meten van het 
draagvermogen. Maak indien nodig gedetailleerde aanpassingen (bijvoorbeeld horizontale 
kappen).

Nieuwe gevelisolatie
• Lijm isolatieplaten (deelvlak verlijming mogelijk)
• Pluggen of verankering van het volledige systeem.
• Aansluitprofielen aanbrengen
• Hoekprofielen aanbrengen
• Wapeningslaag aanbrengen
• Voorbehandelen (optioneel)
• Pleisterlaag aanbrengen
• Afwerken met een buitenmuurverf (optioneel)

Selectie van de nieuwe Capatect onderdelen die moeten worden toegepast volgens technische 
en ontwerpspecificaties.

Isolatiemateriaal
• minerale wol platen
• minerale wol lamellen 

Wapeningslaag
• mineraal

Pleister
• kalkcement basis

Verdubbelen en 
nieuwe pleisterafwerking
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 Pleisterlaag schadevrij, technisch intact

 Afgewerkt of niet-afgewerkt

 Verweerd en/of vervuild door ouderdom

Maatregel

Producten Arbeidsgangen – Renovatie van de afwerklaag

AmphiSilan Tiefgrund LF 
Verstevigend en egaliserend voorstrijkmiddel 
met hydrofoberende eigenschappen, voor 
toepassing onder AmphiSilan of ThermoSan 

ThermoSan 
Speciaal ontwikkeld voor de bescherming van 
buitengevelisolatie. Door het Caparol Clean 
Concept wordt vervuiling tegengegaan. De 
verflaag is ongevoelig voor micro-organismen: 
gevels blijven daardoor langer schoon.

Reiniging:
Door middel van hogedruk reinigen, max. 60 °C, 60 bar. Neem de wettelijke en/of lokale voor-
schriften voor afvalwaterafvoer in acht. Zorg voor voldoende droogtijd.

Variant 1: normaal zuigende oppervlakken
• Voorbehandeling: ThermoSan, max. 10% met AmphiSilan Tiefgrund LF verdund
• Afwerklaag: ThermoSan, max. 5% met water verdund

Variant 2: sterker zuigende oppervlakken
• Voorbehandeling: AmphiSilan Tiefgrund LF
• Tussenlaag: ThermoSan, max. 10% met water verdund
• Afwerklaag: ThermoSan, max. 5% met water verdund

CASE 2



13

 Pleisterafwerking met algen- en/of schimmelaangroei

Maatregel

Producten Arbeidsgangen – Verwijdering van algen en schimmels met 
daaropvolgend preventief schilderen

AmphiSilan Tiefgrund LF 
Verstevigend en egaliserend voorstrijkmiddel 
met hydrofoberende eigenschappen, voor 
toepassing onder AmphiSilan of ThermoSan 

ThermoSan 
Speciaal ontwikkeld voor de bescherming van 
buitengevelisolatie. Door het Caparol Clean 
Concept wordt vervuiling tegengegaan. De 
verflaag is ongevoelig voor micro-organismen: 
gevels blijven daardoor langer schoon.

Reiniging:
Ondergrond behandelen met een mos- en algdodend middel. Algen- of schimmels door middel 
van hogedruk reinigen grondig verwijderen, max. 60 °C, 60 bar. Neem de wettelijke en/of loka-
le voorschriften voor afvalwaterafvoer in acht. Zorg voor voldoende droogtijd.

Variant 1: normaal zuigende oppervlakken
• Voorbehandeling: behandelen met een mos- en algdodend middel
• Grondlaag: ThermoSan, max. 10% met AmphiSilan Tiefgrund LF verdund
• Afwerklaag: ThermoSan, max. 5% met water verdund

Variant 2: sterker zuigende oppervlakken
• Voorbehandeling: behandelen met een mos- en algdodend middel
• Tussenlaag: ThermoSan, max. 10% met water verdund
• Afwerklaag: ThermoSan, max. 5% met water verdund

CASE 3
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 Onregelmatige scheuren in het pleisteroppervlak

Maatregel

Producten* Arbeidsgangen – scheurvullende of scheuroverbruggende laag

OptiGrund E.L.F.
Diep indringend, hydrofoberend voorstrijkmiddel 
op basis van SilaCryl.

Dupa-Putzfestiger 
Oplosmiddelhoudend, aromaatvrije speciaal 
voorstrijkmiddel met verstevigende werking. 

CapaGrund Universal
Wit gepigmenteerd, hoog waterdampdoorlatend 
voorstrijkmiddel SolSilan technologie.

Minera Universal
Goed vullende, scheurvullende structuurverf op 
basis van silicaat.

FibroSil
Structuuregaliserende, vezelversterkte, scheur-
vullende grondlaag, vloeibaar weefsel. 

PermaSilan
Scheuroverbruggende, elastische buitenmu-
urverf met hoge waterdampdoorlaatbaarheid. 
Niet gevoelig voor de aangroei van micro-orga-
nismen.

ThermoSan 
Speciaal ontwikkeld voor de bescherming van 
buitengevelisolatie. Door het Caparol Clean Con-
cept wordt vervuiling tegengegaan. De verflaag 
is ongevoelig voor micro-organismen: gevels 
blijven daardoor langer schoon.

Sylitol-Konzentrat 111
Voor het verstevigen van minerale ondergronden 
en het egaliseren van sterk of ongelijkmatig
zuigende ondergronden.

Capatect-SI-Fassadenfinish 130
Silicaat-dispersieverf voor minerale 
ondergronden.

Reiniging:
Door middel van hogedruk reinigen, max. 60 °C, 60 bar. Neem de wettelijke en/of lokale voor-
schriften voor afvalwaterafvoer in acht. Zorg voor voldoende droogtijd.

Variant 1: scheurvullend
• Voorbehandeling: OptiGrund E.L.F.
• Tussenlaag: FibroSil, met max. 5% water verdund, als scheurvullende laag met de roller 

aanbrengen
• Afwerklaag: ThermoSan, max. 5% met water verdund

Variant 2: elastische afwerking
• Voorbehandeling: Dupa-Putzfestiger voor sterk zuigende, zandende oppervlakken of 

CapaGrund Universal bij normaal zuigende oppervlakken.
• Tussenlaag: PermaSilan, onverdund
• Afwerklaag: PermaSilan, onverdund

Variant 2: scheurvullend, alleen op minerale of silikaat afwerklagen
• Voorbehandeling: Sylitol-Konzentrat 111, 2:1 met water verdund. bij sterk of 

ongelijkmatig zuigende ondergronden.
• Grondlaag: Minera Universal, max. 10% verdund met Sylitol-Konzentrat 111
• Afwerklaag: Capatect-SI-Fassadenfinish 130, max. 3% verdund met Sylitol-Konzentrat 

111

* De keuze van de te gebruiken producten is afhankelijk van het type (bindmiddelbasis) van de bestaande pleisterlaag.

CASE 4
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 Pleisterlaag onooglijk

 Nieuwe pleisterlaag gewenst

 Lijmverbinding intact

Maatregel

Producten* Arbeidsgangen – Volledig overpleisteren en nieuwe sierpleisterlaag 

Putzgrund 610
Hechtprimer op minerale ondergronden.

Capatect-ZF-Spachtel 699
Wapeningspleister op basis van dispersie met 
vezels versterkt.

CarbonSpachtel
Bijzonder slagvaste en met carbonvezel ver-
sterkte wapenings- en renovatiepleister. 

Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
Minerale mortel voor het verlijmen van isolatie-
platen het aanbrengen van wapeningspleister.

Capatect-Gewebe 650
Glasvezelweefsel als wapening.

Capatect-Fassadenputz
Sierpleister op basis van kunstharsdispersie.

AmphiSilan-Fassadenputz
Sierpleister op basis van siliconenhars.

ThermoSan-Fassadenputz NQG
Lichtgewicht sierpleister met Nano-kwartstech-
nologie. 

Sylitol-Fassadenputz
Silicaatgebonden sierpleister.

Capatect-Mineral (Leicht-)putz
Minerale poedermortel als sierpleister.

Capatect-SI-Fassadenfinish 130
Silicaat-dispersieverf voor minerale 
ondergronden.

ThermoSan 
Speciaal ontwikkeld voor de bescherming van 
buitengevelisolatie. Door het Caparol Clean Con-
cept wordt vervuiling tegengegaan. De verflaag 
is ongevoelig voor micro-organismen: gevels 
blijven daardoor langer schoon.

Voorbereidende werkzaamheden:
Controleer de sterkte of het draagvermogen van de bestaande constructie.

Reiniging:
Door middel van hogedruk reinigen, max. 60 °C, 60 bar. Neem de wettelijke en/of lokale voor-
schriften voor afvalwaterafvoer in acht. Zorg voor voldoende droogtijd.

Voorbehandeling (optioneel):
Putzgrund 610

Variant 1: organisch gebonden opbouw
• Wapeningslaag: Capatect-ZF-Spachtel 699 of CarbonSpachtel aanbrengen, Capatect-Ge-

webe 650 inbedden en overspachtelen.
• Sierpleister optioneel opbrengen en structureren:

- Capatect-Fassadenputz
- AmphiSilan-Fassadenputz
- ThermoSan-Fassadenputz NQG

Variant 2: mineraalgebonden opbouw
• Wapeningslaag: Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190 of ArmaReno 700 aanbrengen, 

Capatect-Gewebe 650 inbedden en overspachtelen.
• Sierpleister optioneel opbrengen en structureren:

- Sylitol-Fassadenputz
- Capatect-Mineralputz
- Capatect-Mineral-Leichtputz

• Schilderen (optioneel): Capatect-SI-Fassadenfinish 130 als egalisatielaag bij op kleur 
gemaakte minerale pleisters.

• Schilderen (optioneel) bij mos- en alggroei belasting:
- Grondlaag: ThermoSan, max. 10% met AmphiSilan Tiefgrund LF verdund
- Afwerklaag: ThermoSan, max. 5% met Wasser verdund

* De keuze van de te gebruiken producten is afhankelijk van het type (bindmiddelbasis) van de bestaande pleisterlaag.

CASE 5
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 Gedeeltelijk of volledig loslaten van de pleisterlaag

Maatregel

Producten Arbeidsgangen – Gedeeltelijke of volledige vervanging van de pleisterlaag

De pleister moet worden gekozen afhankelijk 
van de bestaande wapeningslaag (organisch of 
mineraal gebonden) passend bij de bestaande 
structuur.

Putzgrund 610
Hechtprimer op minerale ondergronden.

Capatect-Fassadenputz
Sierpleister op basis van kunstharsdispersie.

AmphiSilan-Fassadenputz
Sierpleister op basis van siliconenhars.

ThermoSan-Fassadenputz NQG
Lichtgewicht sierpleister met Nano-kwartstech-
nologie. 

Sylitol-Fassadenputz
Silicaatgebonden sierpleister.

Capatect-Mineral (Leicht-)putz
Minerale (lichtgewicht) sierpleister.

ThermoSan 
Speciaal ontwikkeld voor de bescherming van 
buitengevelisolatie. Door het Caparol Clean Con-
cept wordt vervuiling tegengegaan. De verflaag 
is ongevoelig voor micro-organismen: gevels 
blijven daardoor langer schoon.

Reiniging:
Losse of slecht hechtende pleisterlagen mechanisch volledig verwijderen met geschikt ge-
reedschap. Voorkom schade aan de wapeningslaag. Bij plaatselijke reparatie zorgdragen voor 
schone en intacte randen van aansluitvlakken.

Voorbehandeling (optioneel):
Putzgrund 610

Variant 1: organisch gebonden sierpleister
• Sierleister naar keuze aanbrengen en passend bij de bestaande afwerking structureren:

- Capatect-Fassadenputz
- AmphiSilan-Fassadenputz
- ThermoSan-Fassadenputz NQG

Variant 2: mineraal gebonden sierpleister
• Sierleister naar keuze aanbrengen en passend bij de bestaande afwerking structureren:

- Sylitol-Fassadenputz
- Capatect-Mineralputz
- Capatect-Mineral-Leichtputz

• Schilderen: om de reparatiepunten bij een deelvlak optisch te verbergen, wordt over het 
algemeen aanbevolen om het gehele geveldeel over te schilderen. 

CASE 6
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 Gedeeltelijke beschadiging van de wapeningslaag  

   en sierpleisterlaag

 Isolatiemateriaal intact

Maatregel

Producten*

Capatect-ZF-Spachtel 699
Wapeningspleister op basis van dispersie met 
vezels versterkt. Cement vrij. 

Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
of ArmaReno 700
Cementgebonden wapeningspleister. 

Capatect-Gewebe 650
Glasvezelweefsel als wapening.

Capatect-Fassadenputz
Sierpleister op basis van kunstharsdispersie.

AmphiSilan-Fassadenputz 
AmphiSilan-Fassadenputz
Sierpleister op basis van siliconenhars.

ThermoSan-Fassadenputz NQG
Lichtgewicht sierpleister met Nano-kwartstech-
nologie. 

Sylitol-Fassadenputz
Silicaatgebonden sierpleister.

Capatect-Mineral (Leicht-)putz
Minerale poedermortel als sierpleister.

ThermoSan 
Speciaal ontwikkeld voor de bescherming van 
buitengevelisolatie. Door het Caparol Clean Con-
cept wordt vervuiling tegengegaan. De verflaag 
is ongevoelig voor micro-organismen: gevels 
blijven daardoor langer schoon.

Voorbereidende werkzaamheden:
Er moeten voldoende overlappingszones worden gecreëerd om de nieuwe afwerking aan te 
brengen. 
1. Snijd het beschadigde deel van het systeem in en verwijder het van de isolatie. 
2. Schraap de bestaande wapeningslaag, ca. 10 cm breed, helemaal af tot aan het weefsel.
3. Schraap de bestaande afwerkpleister, ca. 5 cm breed, tot aan de wapeningslaag af.

Variant 1: organisch gebonden opbouw
• Wapeningslaag: Capatect-ZF-Spachtel 699 of CarbonSpachtel met voldoende overlapping 

aanbrengen, Capatect-Gewebe 650 inbedden en overpleisteren.

• Sierleister naar keuze aanbrengen en passend bij de bestaande afwerking structureren:
- Capatect-Fassadenputz
- AmphiSilan-Fassadenputz
- ThermoSan-Fassadenputz NQG

Variante 2: mineraal gebonden opbouw
• Wapeningslaag: Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190 of ArmaReno 700 met voldoen-

de overlapping aanbrengen, Capatect-Gewebe 650 inbedden en overspachtelen.
• Sierleister naar keuze aanbrengen en passend bij de bestaande afwerking structureren:

- Sylitol-Fassadenputz
- Capatect-Mineralputz
- Capatect-Mineral-Leichtputz

• Sierleister: om de reparatiepunten bij een deelvlak optisch te verbergen, wordt over het 
algemeen aanbevolen om het gehele geveldeel over te schilderen. 

* De keuze van de te gebruiken producten is afhankelijk van het type (bindmiddelbasis) van de bestaande pleisterlaag.

Arbeidsgangen – Volledig overspachtelen en nieuwe pleisterlaag

CASE 7
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 Gedeeltelijke beschadigingen met schade 
   aan de isolatieplaten

Maatregel

* De keuze van de te gebruiken producten is afhankelijk van het type (bindmiddelbasis) van de bestaande pleisterlaag.

Producten* Arbeidsgangen – Gedeeltelijke of volledige vervanging van de sierpleisterlaag

Capatect-Fassadendämmplatten
Isolatieplaat van polystyreen of minerale wol. 

Capatect-ZF-Spachtel 699 of CarbonSpachtel
Wapeningspleister op basis van kunsthars- 
dispersie met vezels versterkt.

Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
of ArmaReno 700
Cementgebonden wapeningspleister. 

Capatect-Gewebe 650
Glasvezelweefsel als wapening.

Capatect-Fassadenputz
Sierpleister op basis van kunstharsdispersie.

AmphiSilan-Fassadenputz
Sierpleister op basis van siliconenhars.

ThermoSan-Fassadenputz NQG
Lichtgewicht sierpleister met Nano-kwartstech-
nologie. 

Sylitol-Fassadenputz
Silicaatgebonden sierpleister.

Capatect-Mineral (Leicht-)putz
Minerale poedermortel als sierpleister.

ThermoSan 
Speciaal ontwikkeld voor de bescherming van 
buitengevelisolatie. Door het Caparol Clean Con-
cept wordt vervuiling tegengegaan. De verflaag 
is ongevoelig voor micro-organismen: gevels 
blijven daardoor langer schoon.

Voorbereidende werkzaamheden:
1. Beschadigde delen, inclusief de isolatieplaten, rechthoekig insnijden en verwijderen.
2. Verwijder de wapenings- en sierpleister, ca. 5 cm breed, helemaal tot aan het oppervlak 

van de isolatieplaat.
3. Schraap de bestaande wapeningslaag, ca. 10 cm breed, helemaal af tot aan het weefsel.
4. Schraap de bestaande sierpleister, ca. 5 cm breed, tot aan de wapeningslaag af.

Isolatiemateriaal:
Het nieuwe stuk isolatieplaat zo strak mogelijk inlijmen.

Variant 1: organisch gebonden pleister
• Wapeningslaag: Capatect-ZF-Spachtel 699 of CarbonSpachtel met voldoende overlapping 

aanbrengen, Capatect-Gewebe 650 inbedden en overspachtelen.
• Sierpleister naar keuze aanbrengen en passend bij de bestaande afwerking structureren:

- Capatect-Fassadenputz
- AmphiSilan-Fassadenputz
- ThermoSan-Fassadenputz NQG

Variant 2: mineraal gebonden pleister
• Wapeningslaag: Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190 of ArmaReno 700 met voldoen-

de overlapping aanbrengen. Capatect-Gewebe 650 inbedden en overspachtelen.
• Sierpleister naar keuze aanbrengen en passend bij de bestaande afwerking structureren:

- Sylitol-Fassadenputz
- Capatect-Mineralputz
- Capatect-Mineral-Leichtputz

• Schilderen: om de reparatiepunten bij een deelvlak optisch te verbergen, wordt over het 
algemeen aanbevolen om het gehele geveldeel over te schilderen. 

CASE 8
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 Wapenings- en sierpleister over volledig oppervlak 
   op polystyreen isolatie

 Beschadigd en niet duurzaam

Maatregel

* De keuze van de te gebruiken producten is afhankelijk van het type (bindmiddelbasis) van de bestaande pleisterlaag.

Producten* Arbeidsgangen – Volledig overpleisteren en nieuwe sierpleister

Capatect-ZF-Spachtel 699
Wapeningspleister op basis van dispersie met 
vezels versterkt. Cement vrij.

CarbonSpachtel
Bijzonder slagvaste en met carbonvezel ver-
sterkte wapenings- en renovatiepleister. 

Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
of ArmaReno 700
Cementgebonden wapeningspleister. 

Capatect-Gewebe 650
Glasvezelweefsel als wapening.

Capatect-Fassadenputz
Sierpleister op basis van kunstharsdispersie.

AmphiSilan-Fassadenputz
Sierpleister op basis van siliconenhars.

ThermoSan-Fassadenputz NQG
Lichtgewicht sierpleister met Nano-kwartstech-
nologie. 

Capatect-Mineral (Leicht-)putz
Minerale (lichtgewicht) sierpleister

Capatect-SI-Fassadenfinish 130
Silicaat-dispersieverf voor minerale 
ondergronden.

ThermoSan 
Speciaal ontwikkeld voor de bescherming van 
buitengevelisolatie. Door het Caparol Clean Con-
cept wordt vervuiling tegengegaan. De verflaag 
is ongevoelig voor micro-organismen: gevels 
blijven daardoor langer schoon.

Voorbereidende werkzaamheden:
Beschadigde lagen verwijderen d.m.v. ‘afstrippen’. Schraap de bestaande wapeningslaag, ca. 
10 cm breed, helemaal af tot aan het weefsel. Schraap de bestaande afwerkpleister, ca. 5 cm 
breed, tot aan de wapeningslaag af.

Variant 1: organisch gebonden pleister
• Capatect-ZF-Spachtel 699 of CarbonSpachtel aanbrengen, Capatect-Gewebe 650 

inbedden en overspachtelen.
• Sierpleister naar keuze aanbrengen en structureren:

- Capatect-Fassadenputz
- AmphiSilan-Fassadenputz
- ThermoSan-Fassadenputz NQG

Variant 2: mineraal gebonden sierpleister
• Wapeningslaag (onderpleister): Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190 of ArmaReno 

700 aanbrengen, Capatect-Gewebe 650 inbedden en overspachtelen.
• Sierpleister naar keuze aanbrengen en structureren:

- Sylitol-Fassadenputz
- Capatect-Mineralputz
- Capatect-Mineral-Leichtputz

• Schilderen (optioneel): Capatect-SI-Fassadenfinish 130 als egalisatielaag bij op kleur 
gemaakte minerale pleisters.

• Schilderen (optioneel) biji algicide/fungicide belasting: 
Grondlaag:
- ThermoSan, max. 10% met AmphiSilan 
Afwerklaag:
- Tiefgrund LF verdund
- ThermoSan, 5% met wasser verdund

CASE 9
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Gevelisolatie renoveren
Kijk op www.caparol.nl voor een deskundige en betrokken Caparol-dealer.


