
Tehniline informatsioon 645

Capatect-Anputzleiste MiniFlex
645
Ühesosaline liiteprofiil keskmise liikuvustaluvusega

Tootekirjeldus

Vihmakindel ühes tükis tihend ja ühendusprofiil Capatect SILS ja sellega külgnevate komponentide,
akende, uste jms. vahele kuni 2,5 m2 ülemise põikpuu sisse. Sobib kuni 160 mm paksustele
soojustuspaneelidele kergusindeksiga ≥ 20, krohvile ja uksepiitadele/aknaraamidele. Ärge ühendage
detaile suurema pikkuse saavutamiseks.

Kasutusala

■ paigaldamine võimalik soojustusega tasapinnas, pärast soojustusplaadi paigaldamist
■ liikuvus tänu lõõtsale
■ paindlik kruvidevaba kinnitamine
■ kasutatud on sama kangast, mida panna armeerimisel, ei ole tegemist süsteemivõõra materjaliga
■ plastriba kaitseb aknaraami
■ isekleepuv
■ UV-kindel
■ hoovihmakindel
■ vananemiskindel

Omadused

Karp: 25 tükki karbis à 1,4 m = 35,0 m
Karp: 25 tükki karbis à 2,4 m = 60,0 m

Pakendi maht

Profiilikeha: valgeVärvitoonid

Horisontaalselt, pingevabalt ja tasasel pinnal, kaitsta kestva päikesekiirguse, kuumuse ja mehaanilise
koormuse eest.

Säilitamine

Profiil on taaskasutatavast termoplastikust.
Kangaribad Capatect-Gewebe 650/110
Profiililaius = 12 mm

Tehnilised andmed
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645/01

Toote nr

Töötlemine

Vuugiprofiilid peavad olema tasased, puhtad, kuivad, tugevad, kandvad ja vabad  lahtistest osakestest
ning olema kandev ja sobiv kleepimiseks. Eelnevalt proovida kleepuvust aluspinnaga.

Aluspinna ettevalmistamine

Juhised:
Uksed ja aknad peavad olema paigaldatud vastupidaval ja ohutul viisil järgides standardeid ja
uusimaid tehnilisi ettekirjutusi, et välistada profiili lubatu liikumine.

1,0 m/mKulu
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Pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu ja aluspinna temperatuur langeda alla +5 ºC ega tõusta
üle +30 ºC. Mitte töötada otsese päikesekiirguse, kõrge temperatuuri, vihma, äärmiselt kõrge
õhuniiskuse (udu) ja tugeva tuule korral.

Töötlemistingimused

Profiil kleepida pärast isolatsiooniplaatide kinnitamist. Kleebitav aluspind peab olema tasane, puhas,
kuiv, jäävaba, stabiilne ja vaba rasvast, mustusest, tolmust, tahmast, vetikatest jt nakkuvust
takistavatest osakestest. Palume järgida tehase poolt ettekirjutatud pealispinna töötluste juhiseid. Enne
aknaliistu  profiili paigaldamist kontrollida kleepuvust aluspinnaga. Kõik aknaliistu profiiliga seotud
eeltööd teha enne kleepimist. Aknaliistu profiil paigaldada ja suruda kinni suunal ülevalt alla. Õigel
paigaldamisel tuleb profiili tugevalt suruda täies pikkuses. Surumise tugevus on määrav hilisemale
kleepumisele.Paigaldage riideriba hoolikalt nii, et see kattub külgneva riidega. Kaitse- ja viimistluskiht
ei tohi katta kaitseriba eemaldamise kohta tähistavat joont. Jätke aknatent oma kohale kuni kõigi tööde
lõpetamiseni, seejärel rebige riba lahti. Tugevdusvõrguriba peab jääma üleni kasutatava
armeerimissegu sisse. Kui pealiskrohv on tahenenud, eemaldada ettevaatlikult kaitsekile.

Montaaž

Tähelepanu

Materjalijäägid utiliseerida nagu ehitus- ja lammutustööde segajäätmed.Jäätmekäitlus

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

Tehniline nõustamine
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