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KAPPASIL RIEMPITIVO
KAPPASIL RIEMPITIVO is een biocompatibele minerale voorstrijklaag 
met vullende eigenschappen, samengesteld uit zuivere minerale 
vulstoffen en gemodificeerd kaliumsilicaat, conform de norm DIN 18363. 
KAPPASIL RIEMPITIVO is een absorptieregulerende grondlaag, met 
vullende en herstellende eigenschappen voor pleisterwerk met 
microscheuren. De toepassing van KAPPASIL RIEMPITIVO is een 
uitstekende voorbereiding voor decoratieve eindlagen, met sterk 
verhogende invloed op de duurzaamheid en uniformiteit van de 
decoratieve eindafwerking.

ENVIRONMENT
FRIENDLY

DISINFECTANT RESTORATION BREATHABLE RESISTANT VERSATILE RECYCLABLE HEALTHY ANTIBACTERIAL

ANTI-MOULD HIGHLY
ADHESIVE

QUICK REVERSIBLE GREEN
BUILDING

POLLUTION
RESISTANT

CONSOLIDATING
TREATMENT

WATERPROOF BIOCIDE AND
ANTI-ALGAE

 EIGENSCHAPPEN

KAPPASIL RIEMPITIVO is samengesteld uit kaliumsilicaat, verkregen door het smelten van kwartszand SiO2 en 
kaliumcarbonaat bij een temperatuur van 1300°C. Zijn samenstelling geeft deze primer de typische eigenschappen 
van siliciumgebaseerde materialen: hoge resistentie tegen atmosferische inwerking, zuurbestendigheid en efficiëntie 
tegen waterindringing. De totale afwezigheid van petrochemische bestanddelen garandeert de totale natuurlijkheid 
van het product. De consoliderende werking van het product is mogelijk door de reactie van kaliumsilicaat met de 
minerale bestanddelen in de ondergrond en door er chemisch natuurlijke bindingen mee te vormen die de cohesie van 
de ondergrond herstellen.



TOEPASSINGSGEBIED

KAPPASIL RIEMPITIVO werd speciaal ontwikkeld als primer voor ondergronden met lage cohesie, hoge absorptie 
of ongelijke ondergronden. Door zijn werking maakt het product de ondergrond egaal absorberend en condolideert 
het microfijne haarscheurtjes in pleisterwerk als voorbereiding voor de decoratieve eindafwerking. 
Toepasbaar op diverse horizontale en verticale ondergronden, binnen en buiten, oud e nieuw, zoals rustieke 
pleisters (kalk- en/of cementgebonden), die op voorhand met een TCS afwerkpleister (TCS Smoothing compound 
Line) werden overlaagd. Absoluut niet toepassen op gipsgebonden ondergronden.

 VERWERKING

De biocompatibele minerale primer KAPPASIL RIEMPITIVO kan handmatig toegepast worden met een borstel, rol of 
airless op een droge, effen en egale ondergrond. KAPPASIL RIEMPITIVO kan toegepast worden als één laag of kan 
verdund worden met KAPPASIL FONDO in een ratio van 10%. Voor zeer grote oppervlakken met sterke 
aanwezigheid van micro haarscheuren, is een toepassing van twee of drie lagen aanbevolen. Wacht na toepassing 
van KAPPASIL FONDO 12 tot 24h tot de ondergrond perfect door is alvorens decoratieve afwerklagen aan te 
brengen. Droogtijden kunnen variëren in functie van applicatietemperaturen en atmosferische condities. 
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

PRODUCT TYPE Vullende minerale primer met kaliumsilicaat conform DIN 
18363 voor binnen- en buitentoepassing

pH van het mengsel >11,5

DICHTHEID 1650 kg/m3 circa

WATERDAMPWEERSTAND 0,26 m

2010 CE LIMIT VALUE OF VOC (cat. A/a) 30 g/l Max VOCs Content 10 g/l

GRANULOMETRIE (EN 1015-1) 0.3 mm

DROOGTIJD bij 20°C en 60% RV handdroog 3u, compleet 24 u

OVERCOATABLE bij 20°C en 60% RV 12 u

BRANDWEERSTAND (EN 13501-1) Klasse A1

VERDUNNING 5% tot 10% met KAPPASIL FONDO

COMPATIBILITEIT niet compatibel met andere producten

KLEUREN wit, TCS kleurkaart of volgens staal

VERBRUIK 0,30kg/m² voor 2 lagen

APPLICATIE borstel, rol, airless

VERPAKKING 25 kg emmer

PALLET 33 emmers 825 kg

OPSLAG 12 maand in originele verpakking op een koele, droge en 
vorstvrije plaats

APPLICATIETEMPERATUUR van +5°C tot +32°C

REACH CLASSIFICATIE Zie MSDS
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 WAARSCHUWINGEN

-  Product voor professioneel gebruik
-  Het product niet wijzigen
-  Product bewaren op een droge plaats in gesloten originele verpakking
-  Veiligheidsblad raadplegen alvorens het product te gebruiken
-  De weergegeven technische en product data werden met de grootste zorg samengesteld. Alle aanbevelingen of suggesties me 
betrekking tot het gebruik van de producten worden zonder enige garantie gegeven. De gebruiksvoorwaarden ter plaatse kunnen 
immers door het bedrijf niet worden gecontroleerd. De gebruiker moet zelf controleren of elk product geschikt is voor het doel en 
of de omstandigheden ter plaatse het gebruik toelaten.
-  Het bedrijf behoudt zicht het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen
-  De ondergrond beschermen tegen atmosferische omstandigheden, zon, wind, regen en vorst
-  Raadpleeg de technische dienst voor bijkomende inlichtingen
-  Raadpleeg steeds de meest recente versie van de technische fiche op www.tcs-srl.it



- For more information and practical product demonstrations please consult our technical service. 

- Always refer to the updated versions of the technical data sheets available at www.tcs-srl.it.
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