
Tehniline informatsioon

Capatect-Dübelhülse 065
Kunstmaterjalist tüüblitaldrik puidukruviga Capatect-SILS B
kinnitamiseks.

Tootekirjeldus

Capatect-Dübelhülse koosneb tüüblihülsist, p = 25 mm, soojustust hoidvast tüüblipeast, Ø 60 mm, ja
eelnevalt paigaldatud tsingitud, plastiga ümbritsetud peaga puidukruvist. Tüüblihülss surutakse
isolatsiooniplaati ja kinnitatakse puidukruvi keerates aluspinna külge. Tasapinnalisel paigaldamisel
kaetakse kruvi kruvikanalis polüstüroolist kattega. Süvistatud paigaldamisel kaetakse tüüblitaldrik
Capatect Universaldübel- Rondelle PS kettaga.

Sissejuhatus

Capatect-PS-Fassadendämmplatten isolatsiooniplaatide konstruktiivne lisakinnitus Capatect-SILS B
süsteemi raames täiesti siledatel aluspindadel, nt. puitlaastplaatidel. Sobib kasutamiseks
isolatsioonimaterjalidel paksusega:

Kasutusala

a) Tasapinnaline paigaldamine: d ≥ 30 mm

b) Süvistatud paigaldamine (ainult kokkusurutav isolatsioonimaterjal): d ≥ 80 mm

■ Tüüblitaldriku katmine rondelliga (isolatsioonimaterjalist) välistab tüüblijoonistumise pinnale (∆ kp
0,001 W/K)

■ Plastiga ümbritsetud kruvipea takistab soojussilla teket: ∆ kp < 0,002 W/K
■ Freesimistolmuvaba paigaldus

Omadused

Ankerdussügavus:

■ pehmepuidust laudvooderdis: 25 mm
■ laastplaat V100               : 22 mm
■ laastplaat V100: 28 mm
■ kipskiudplaat: 15 mm
■ kipskiudplaat: 18 mm

Tehnilised andmed

Töötlemine

Jälgida, et isolatsiooniplaadid oleksid ühetasased.Aluspinna ettevalmistamine
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Tüüblitaldrikud paigaldada alles peale liimaine piisavat kõvastumist (ca 1 päev).

a) Tasapinnaline paigaldus
Capatect- Dübelhülse suruda isolatsiooniplaati, paigaldada kruvi puuritud auku ning kruvi Bit Torx T25
abil kinni keerata, nii et tüüblitaldrik jääb soojustusmaterjali pinnaga ühetasaselt. Seejärel paigaldada
kruvikatted.

b) Süvistatud paigaldus
Keerata kruvi sisse kasutades vastavat seadet ja paigaldustööriista (Capatect- Universaldübel-Tool) Bit
Torx T25 K abil. Siinkohal tehakse soojustusplaati ringikujuline sisselõige ja tüüblitaldrik paigaldatakse
ca 20 mm sügavusele. Seejärel paigaldada Capatect Universal-dübel- Rondelle PS. Tüüblite paigutus
(8 tükki/m2) toimub nii, et igakordselt on hõlmatud vertikaalsed ja horisontaalsed plaatide vuugid ning
täiendavalt paigaldatakse iga plaadi keskele 2 tüüblit.  Lõigatud plaatide korral varieerida vastavalt.
Suruda Capatect-Dübelteller isolatsiooniplaati ja keerata Bit Torx® T25 abil kinni. Kontrollida tüüblite
kindlat kinnitumist aluspinda.  Kui tüübel ei ole aluspinna omaduste tõttu õigesti kinnitunud, siis tüübel
eemaldatakse ja paigaldatakse kõrvale uus tüübel.

Pealekandmise meetod

Mõõtmed/ toote nr/ tunnusvärvid

Toote nr
Tüüblitaldrik
Ø/ hülsi
pikkus (mm

Kruvi Ø/
pikkus
(mm)

Ankerdus-
sügavus hv  
(mm)

Isolatsioonipl
aadi paksus
(mm)

Tüübli värv Pakend
(tk/karp)

065/080 60/25 5/60 ≥ 35 30 *
40 * - -

naturaalne 100

065/100 60/25 5/80 ≥ 35 60 * 80 **

065/120 60/25 5/100 ≥ 35 80 * 100 **

065/140 60/25 5/120 ≥ 35 100 * 120 **

065/160 60/25 5/140 ≥ 35 120 * 140 **

065/180 60/25 5/160 ≥ 35 140 * 160 **

065/200 60/25 5/180 ≥ 35 160 * 180 **

065/220 60/25 5/200 ≥ 35 180 * 200 **

Töötlemistingimused

* tasapinnaline paigaldamine
** süvistatud paigaldamine

Tüüblite tarvikud:

Toote nimetus Tootenr. Pakend (tk/karp

Capatect-Universaldübel-Tool Vario (paigalduskomplekt)
Koosneb:
1 kruvide kinnitamise seadmest / süvistamiseks, Bit Torx T30 ja 1
pikk lõikeplekk
1 lühike lõikeplekk
1 Bit Torx T25 (süvistatud ja tasapinnaline paigaldus)
1 kuuskantvõti SW3

053/02 1 

Capatect-Universaldübel-Rondelle PS
Paigaldamiseks polüstürool-soojustusplaatide süvenditesse 052/01 100

Capatect-Universaldübel-varuosade komplekt
Koosneb 3-st varu lõikeplekist ja 3-st varu Bit TX 30 052/03 5 

Tähelepanu

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

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee
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Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektil valitsevate tingimuste
mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul.
Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.
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