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Capaver® ElementEffects 
 
Декоративни, импрегнирани и небоядисани тапети 
от естествени суровини, за вътрешни стени с 
високо натоварване. 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

  
Сфера на приложение Capaver ElementEffects е небоядисан, импрегниран тапет от естествени суровини, декориран с различни 

модели специални кварцови отпечатъци, перфектни за вътрешни стени, подложени на високо натоварване 
и за стени с артистичен вид/десен. В комбинация с боядисване на тапетите се постига модерно 
декоративно оформление на стените, реализирайки се индивидуални и атрактивни повърхности.   

Изменяйки вида, дизайна, цвета, гланца и техниката за нанасяне (на боята), заедно с тапетите със стъклени 
нишки Capaver ElementEffects могат да се реализират атрактивни и индивидуализирани стенни 
повърхности. С тези тапети, и с подходящото им покритие, бързо, лесно и икономично може да се измени 
вида на дадена повърхност или нейното изменение/адаптиране към новите изисквания за ползване. 

  

Свойства  Индивидуален дизайн чрез кварцови отпечатъци  

 Висока устойчивост на влага и безопасно нанасяне  

 Не се раздува под действието на водните пари  

 Не загнива 

 С пространствена стабилност  

 Със способност за покритие на пукнатините  
  

Свързващо вещество Capaver ElementEffects е изготвен от естествени стъклени нишки. Повърхността се структурира чрез 
специална техника на отпечатване с чист кварцов пясък. 

  

Видове тапети Наименование 
Модел 

Структура на 
текстурата 

Маса 
текстура/m2 

    Размери 
      ролка 

Съотношение 

ElementEffects 
Block 

фина около 450g 25 x около 1 m >l0 

ElementEffects 
Circle 

фина около 290g 25 x около 1 m >l< 

ElementEffects 
Dot 

фина около 240g 25 x около 1 m >l< 

ElementEffects 
Fragment 

фина около 310g 25 x около 1 m >l<* 

ElementEffects 
Graphic 

фина около 350g 25 x около 1 m >l< 

ElementEffects 
Interval 

фина около 420g 25 x около 1 m >l0 

ElementEffects 
Line 

фина около 340g 25 x около 1 m >l0 

ElementEffects 
Matrix 

фина около 350g 25 x около 1 m >l0 

ElementEffects 
Pixel 

фина около 320g 25 x около 1 m >l< 

ElementEffects 
Universe 

фина около 330g 25 x около 1 m >l0 

 

  

Опаковка/Вместимост 
съд 

Отделна кутия. 
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Съхранение Тапетите Capaver се съхраняват на сухи места. 

  

Технически данни  Тегло на повърхността: вижте таблица “Видове тапети  
  

Допълващ продукт Capaver CapaColl VK 
Capaver CapaColl GK 
Грунд за тапети Capaver 
Amphibolin / Metallocryl Interior 
EffektGrund / CapaGold / CapaSilber 
Много други бои от продуктовия асортимент Caparol 

  

Важно Capaver ElementEffects е изграден от стъклени нишки с диаметър > 5 μm, поради което не могат да 
достигнат до белодробните алвеоли. При рязане на тапета със стъклофибърни нишки,  въпреки че 
стъклените частици са много добре прикрепени, част от тях може да се отдели, което може да 
предизвика сърбеж при хората със завишена чувствителност на кожата, който изчезва при завършване 
на лепенето. Обикновено, след боядисване на тапета стъклените частици не се отделят от него. 
Вътрешната структура на стъклените нишки, в комбинация с екологичното им естество, предоставят на 
тапета висока устойчивост на влага, затворена повърхност на тапета, респективно висока еластичност 
и слабо дразнене на кожата по време на нанасяне.  

  

ОБРАБОТКА 

  

Препоръчани 
повърхности 

Вътрешни основи на минерални мазилки от група хоросани PI, PII и PIII, мазилки на гипсова основа или 
мазилки от група хоросани PIV, гипскартон, гипсови плочи, бетонни повърхности. 

  
Подготовка на 

основата 

Основата трябва да е фиксирана, чиста, суха, носеща, равна и без разделителни вещества.  Да се спазват 
разпоредбите от ВОБ, част В, респективно DIN 18366 и 18363, както и техническа информация № 650: 
„Основи и тяхната обработка“. Преди залепване на тапета ElementEffects, се нанася един равномерен слой 
Caparol-Haftgrund. Долната граница на температурата на обработка е +5 ̊ С температура на основата и на 
въздуха. 

  

Начин на нанасяне Прикрепяне/залепване на текстилните и стъклофибърни тапети: 
Да се спазва маркировката от повърхността на тапета, която се залепва върху основата.  За 
предотвратяване на структурни разлики в повърхността на тапетите трябва да се избягва  
набръчканото им полагане или полагането им от обратната страна.  
ElementEffects се залепва с пристискане. Ако се налага, се полагат пробни участъци.   
Залепените ивици тапет се притискат към основата с притискащ валяк, достатъчно силно по цялата 
повърхност, без да се оставят въздушни мехурчета. В този случай няма да се използва шпакла за тапети.  
Бележка! При залепване по външните перпендикулярни ъгли се оставят поне 10 см повече тапет спрямо 
съответния ъгъл.    
Изпълнението на външните перпендикулярни или ръбове може да се улесни с помощта на специални 
ъглови пластмасови профили (напр. профили HoBus, DW, Protector, и др.). 
Релсите се залепват с лепило. Получилите се евентуални разлики в нивото се изравняват с шпакловка на 
базата на дисперсия (не се допускат шпакловки съдържащи гипс). В тези случаи се препоръчва продукта 
Caparol-Akkordspachtel fein respectiv mittel или  AkkordLeichtspachtel. Преди залепване на тапета, върху 
пластмасовите профили и върху  шпаклованите участъци се нанася един слой грунд Caparol-Haftgrund 
 
Лепене 
Техника на лепене на тапетите: 
Лепилото Capacoll VK sau Capacoll GK се нанася равномерно с мече с дължина на косъма  18 мм. В 
зависимост от наличните температурни условия, се нанася лепило най-много за 1 или 2 ленти тапет.  
Според обстоятелствата, CapaColl GK може да се разреди с 20% вода. При използване на по-плътен 
материал, той трябва да се обезвъздуши с оглед предотвратяване образуването на въздушни мехурчета 
при залепване.   
Внимание ! Обърнете завишено внимание на възможно най-равномерното разпростиране на лепилото, 
тъй като натрупванията на лепило под тапета могат да повлияят отрицателно на крайния вид на 
повърхността.  
 
Нанасяне с пръскане: 
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Лепилото се нанася с пръскане от минимум 3 човека. 
CapaColl VK може да се нанася директно върху стената с уреди за пръскане Airless. 
Според обстоятелствата, CapaColl GK може да се разреди с 20% вода.  
За по-подробна информация за нанасяне с пръскане на продуктите CapaColl VK, респективно CapaColl 
GK, Ви молим да разгледате нашето ръководство „Инструкции за технология за нанасяне с пръскане” или 
информацията отнасяща се за пръскане, достъпна на страница  www.caparol.de 

  

Разход Да се вземат предвид специфичните разходни норми на използваните лепила и тяхното равномерно 
нанасяне, така че да не се нанася прекалено много лепило върху основата. Нанасянето на прекомерно 
количество лепило може да причини отваряне на снадките. Петната лепило от повърхността на тапета се 
отстраняват веднага с мокър парцал. След боядисване, участъците с петна от лепило може да се виждат 
като лъскави петна. Да се избягва почистване с триене на небоядисаните участъци тапет . 

  

Структура на 
слоевете 

Междинен слой:  
Междинният слой е основата за постигане на идеално крайно покритие. След изсъхване на тапетното 
лепило се нанася подходящ междинен слой за крайния покривен слой. 
 
Краен слой: 
Изборът на подходящия краен слой се извършва в зависимост от натоварването и желания гланц. В 
таблицата по-долу са представени различните продукти, в зависимост от желаното натоварване. Като 
правило, покривните слоеве се нанасят мокро върху мокро. Това правило е валидно и за участъците на 
снаждане. 
 

Натоварване Междинен слой 

 
Брой 
слоеве Краен слой 

 
Брой 
слоеве 

 
 
Гланц 

НОРМАЛНО CapaTrend 

MaleritE.L.F. 
SylitolBio-Innenfarbe 

1 CapaTrend 

MaleritE.L.F. 
SylitolBio-Innenfarbe 

1 матов 

CapaMaXX 

MattLatex 
CapaSilan 
NespriSilan 

1 CapaMaXX 

MattLatex 
CapaSilan 
NespriSilan 

1    матов 

НОРМАЛНО - 

СРЕДНО 

Indeko-plus 1 Indeko-plus 1    матов 

Amphibolin 

Latex Samt10 

1 Amphibolin 

Latex Samt10 

1 матово- 

копринен 

SeidenLatex 1 SeidenLatex 1   лъскаво- 

копринен 

Amphibolin 1-2 Metallocryl Interior 2   лъскав 

СРЕДНО - 

ВИСОКО 

EffektGrund 2 CapaGold/ 

CapaSilber 

2   лъскаво- 

копринен 

Premium Clean 1 Premium Clean 
1  

матово- 
копринен 

Latex Satin 20 

Latex 201 SG 

1 
Latex Satin 20 

Latex 201 SG 

1    
  лъскаво- 

копринен 

ВИСОКО Latex Gloss 60 1 Latex Gloss 60 
1 

 лъскав 

ИЗВЪНРЕДНО Disbopox447 EMI 

Wasserepoxid 

1 Disbopox447 EMI 

Wasserepoxid 

1    
  лъскаво- 

копринен 
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 Продукт Клас на измиваемост 

CapaTrend 

Malerit E.L.F 
Sylitol Bio-Innenfarbe 

- Клас 3 на измиваемост, съгласно DIN EN 

13300 

CapaMaXX 

MattLatex 

CapaSilan 

NespriSilan 

- Клас 2 на измиваемост, съгласно DIN EN 

13300 

- Устойчивост на дезинфектиращи препарати на 

водна основа  

Indeko-plus 

Amphibolin 

Latex Samt 10 
SeidenLatex 

Premium Clean 
Latex Satin 20 

Latex 201 SG 
Latex Gloss 60 
Metallocryl Interior 

CapaGold*/CapaSilber* 

- Клас 1 на измиваемост според DIN EN 

13300 
- Устойчивост на дезинфектиращи препарати на 

водна основа 

 Disbopox 447 E.MI 

Wasserepoxid 

- Клас 1 на измиваемост според DIN EN 
13300  

- Устойчивост на дезинфектиращи препарати на 
водна основа  

- Устойчивост на одраскване и механично 

натоварване  
- Устойчивост на химически вещества 

- Обезврежда се съглансо DIN 25425 
 

  

Време за изсъхване Залепените ленти тапети изсъхват напълно  
  

Инструменти При боядисване на тапети ElementEffects, за предотвратяване получаването на прекалено структурирана 
повърхност трябва да се използва мече с дължина на косъма между 12 и 16 мм. Снадките веднага се 
покриват с мече, мокро върху мокро.  

  

Забележки Преди напускане на производство, тапетите Capaver винаги се проверяват. В някои изолирани случаи са 
възможни малки производствени дефекти. Те се обозначават на ръбовете на среза и са компенсирани със 
съответните допълнителни количества Подобни дефекти не са основание за рекламация.  
При разкрояване на тапетите трябва да се имат предвид дефектите по основата. 
След полагането на 10 ленти рекламации не се признават.  
Обикновено, ролката тапет се лепи с маркираната страна към стената. 
Тапетите се събират чрез навиване, като върху стената се лепи външната страна. За предотвратяване на 
структурните разлики по повърхността на положения тапет трябва да се избягва сбръчкването им или 
полагането им на обратната страна. За евентуални рекламации трябва да се запазят номерата на 
партидата/контролните номера и наименованието, артикулния номер на продукта.   

  

СЪВЕТИ 

  

Мерки за безопасност 
 (валидни към датата 

на публикация) 

Класът на пожароустойчивост е в процес на проверка. 

  

Обезвреждане Текстилните и стъклофибърни тапети Capaver могат да се обезвредят като строителни отпадъци. 
  

Технически 
консултации 

В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и  
техническата им подготовка.  
При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, 
трябва да се консултирате с техническия ни персонал Капарол или с наши търговски  представители. Ще се 
радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.  
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Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от страна 

на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи 

отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване 

и употреба дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация 

имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция 

можете да намерите на интернет адрес www.caparol.de. 

ДАУ Бента България ЕООД      

 София,   ж.к  Младост 2 , бул. Андрей Ляпчев   бл.261А       

  тел.  0887 803 298, 02 832 31 65 

 E-mail       office.sofia@caparol.bg 

 

http://www.caparol.de/

