
Tehniline informatsioon 653

Capatect-OrCa-Gewebe
Spetsiaalne kiudvõrk kasutamiseks mittepõlevas Capatect Carbon
DarkSide süsteemis.

Tootekirjeldus

Armeerimisvõrk Capatect Carbon DarkSide süsteemis, mis paigaldatakse pahtli Capatect OrCa-
Spachtel sisse.

Kasutusala

■ Mittepõlev
■ Mitteveniv
■ Äärmiselt rebimiskindel
■ Silma laius 3,5 x 3,8 mm

Omadused

50 m rull, laius 1100 mmPakend/ pakendi suurus

Antratsiit-oranžVärvitoonid

Hoida jahedas.Säilitamine

■Esialgne rebimistugevus: (piki ja põiki kiudu) ≥2000 N/5cm
■Pinnakaal: ca 0160 g/m2 ±5% vastavalt standardile DIN 53 854
■Rebimistugevuse kadu pärast leelisega
töötlemist:

< 50% (ETAG 004)

Tehnilised andmed

Töötlemine

1,1 m2/ m2Kulu

Õhu ja aluspinna temperatuur toote pealekandmisel ja selle kuivamise ajal ei tohi olla alla + 5 °C ega
üle + 30 °C. Mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või suure õhuniiskuse korral.
Palume järgida infolehte „Krohvimine kõrgetel ja madalatel temperatuuridel“.

Töötlemistingimused

Capatect-OrCa-Spachtel armeerimissegu kanda armeerimisvõrgu paani laiuselt soojustusplaatidele,
nii et segu paksus moodustaks umbes 2/3 lõplikust kihipaksusest. Capatect-OrCa-Gewebe suruda
sirgelt, ilma kortsudeta segu sisse. Järgmised paanid paigaldada umbes 10 cm ülekattega. Seejärel
armeerimisvõrk „märg-märjale“ meetodil üle pahteldada, nii et võrk oleks üleni seguga kaetud.
Armeeritud kihi üldpaksus jääb vahemikku 4-5 mm.

Montaaž
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Tähelepanu

Capatect-OrCa-Gewebe utiliseerida nagu ehitus- ja lammutustööde segajäätmed.Jäätmekäitlus
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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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