
Hout saneren met het Capadur Repair Systeem
Kijk op www.caparol.nl voor een deskundige en betrokken Caparol-dealer.

Geschikte verfsystemen

Na het herstel van het hout met het Capadur Repair Systeem 
kunt u het best één van de volgende primers aanbrengen op 
de gerepareerde delen;

Dankzij de unieke eigenschappen van deze producten kunt 
u vertrouwen op het beste resultaat: maXXimale hechting en 
maXXimale dekking.

Wat de omvang en omstandigheden ook zijn, met de lakken 
van Caparol bent u verzekerd van topkwaliteit. U levert hiermee 
maXXimale bescherming voor deuren, kozijnen en ander hout-
werk, met een superieure uitstraling.

Hout saneren met het Capadur Repair Systeem
Topkwaliteit voor het saneren van hout

Primers
Aqua UniPrimer, TriMaXX SpeedPrimer

Verfsystemen
Aqua PU Gloss, TriMaXX Gloss, 

TriSystem Gloss, TriMaXX AllWeather
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Topkwaliteit voor het saneren van hout Werkwijze

 Verflagen rondom de reparatieplek verwijderen
 Openstaande houtverbindingen en scheuren 

 openfrezen, minimale breedte en diepte 5 mm.
 Aangetast hout, kwasten, noesten en andere soorten 

 schade verwijderen met behulp van beitel, zaag of frees.
 Ondergrond laten drogen tot een houtvochtgehalte 

 van maximaal 18%.
 Te repareren plaatsen impregneren met Capadur Repair P.
 Na 20 minuten en binnen 2 uur de geïmpregneerde delen 

 zonder luchtinsluitingen vullen en modelleren met 
 Capadur Repair AS.

 Na voldoende droging het oppervlak van de 
 gerepareerde delen schuren en gronden met bijvoorbeeld 
 Capacryl Aqua UniPrimer of TriMaXX SpeedPrimer.

 Slecht functionerende glasafdichting zoals oude stopverf 
 verwijderen en herstellen met Capadur Repair FK.

 Kops hout, zijkanten van plaatmateriaal en onderkanten 
 van bijvoorbeeld ramen en deuren afdichten met 
 Capadur Repair H.

De belangrijkste oorzaak van houtaantasting is langdurige inwerking van vocht. Dit kan het 
gevolg zijn van verschillende factoren zoals verbindingen die open staan, onvoldoende ventilatie, 
overmatige condensvorming aan de binnenzijde van het glas, klemmende ramen of deuren, 
schade aan het verfsysteem door bijvoorbeeld scherpe kanten enz. Voor duurzaam herstel is 
het van belang dat vochtinwerking in de toekomst voorkomen wordt, op het moment van het 
uitvoeren van de reparatie mag het houtvochtgehalte niet meer dan 18% zijn.

Voor herstel van aangetast hout is een houtreparatiesysteem noodzakelijk dat exact is 
afgestemd op de eigenschappen van de ondergrond. Met het Capadur Repair Systeem kan 
houtschade vakkundig worden hersteld, zodat er daarna weer een dekkend of semi-transparant 
verfsysteem van Caparol kan worden aangebracht. De expertise van de vakkundige verwerker, 
het Capadur Repair Systeem en de hoogwaardige afwerkingen van Caparol zorgen ervoor dat 
de constructie weer voor vele jaren in topconditie blijft.

Capadur Repair P - voorbehandeling
Impregneer die als eerste laag op het hout wordt aangebracht. Aangetast hout grondig verwijderen en de ondergrond vol-
doende laten drogen. Daarna impregneren met Capadur Repair P, minimaal 20 minuten en maximaal 2 uur laten drogen.

Eigenschappen
 Dient als hechtlaag onder Capadur Repair AS
 2-Komponenten epoxyhars, mengverhouding 1 : 1
 Dringt diep in het hout
 Heeft een verstevigende werking
 Oranje kleur zodat duidelijk zichtbaar is of alles behandeld is

Capadur Repair AS - houtreparatiepasta
Zeer goed te modelleren taai-elastische houtreparatiepasta voor herstel van aangetast hout. Uitstekend standvermogen, 
zakt totaal niet uit. Kleur: beige.

Eigenschappen
 Zeer eenvoudig te verwerken
 2-Komponenten epoxyhars, mengverhouding 1 : 1
 Oplosmiddelvrij, krimpt niet
 Na 16 uur schuurbaar en overschilderbaar
 Hecht bijzonder goed, uitstekend te schuren

Capadur Repair H - voor kops hout
Voor het waterdicht maken van kops hout. Te verwerken met kwast of plamuurmes. Kleur: transparant beige.

Eigenschappen
 2-Komponenten epoxyhars, mengverhouding 1 : 1
 Oplosmiddelvrij, krimpt niet
 Elastisch en waterdicht
 Universeel overschilderbaar

Capadur Repair FK - stopverfvervanger
Elastisch materiaal ter vervanging van stopverf voor glasafdichting van houten en stalen ramen.
De volgende dag overschilderbaar. Kleur: gebroken wit, beige, bruin.

Eigenschappen
 Polysiloxaan
 Oplosmiddelvrij 
 Krimpt niet
 Duurzaam elastisch
 UV-bestendig


