
Tehniline informatsioon

Capatect Gewebe-Eckschutz
656/02
Klaaskangas-nurgaprofiil Capatect fassaadisüsteemides
kasutamiseks

Tootekirjeldus

Nurgakaitse Capatect soojusisolatsiooni liitsüsteemides kasutamiseksKasutusala

■ Plastikust sisenurgaga klaaskangasprofiil
■ Servade ja nurkade täpne töötlus
■ Aknanurgad ja paled luuakse ühe töökäiguga
■ Pinnavõrku ei pea ümber nurga paigaldama
■ Sama kangas nagu kasutatakse pinna armeeringu puhul, süsteemikuuluvast materjalist

Omadused

Karbis 40 tükki, á 2,5 m = 100 mPakendi maht

Plastikust osa valge, võrk oranžVärvitoonid

Hoida kuivas, pingevabalt, kaitsta kestva päikesekiirguse, kuumuse ja mehaanilise koormuse eest.Säilitamine

Toote nr Küljepikkus Sisenurk

656/02 100 x 150 mm 20 x 20 mm

657/02 100 x 230 mm 20 x 20 mm

Toote nr

Töötlemine

Nurgad peavad olema tasased, puhtad, kuivad, tugevad, kandvad ja vabad nakkumist takistavate
ainetest.

Aluspinna ettevalmistamine

Külgede piirkonnas kanda armeerimismass võrguriba laiuselt pinnale. Seejärel asetada pinnale
Capatect Gewebe-Eckschutz ning see vertikaalselt joondada. Ühenduskohad paigaldada 10 cm
ülekattega. Selles alas sisetugevdus vastavalt eemaldada. Armeerimismass eemaldada.

Pealekandmise meetod

Aknapalede tegemisel  lõigatakse üks külg vastavalt palesügavusele. Armeerimiskihi tegemisel
paigaldada kangas Capatect Gewebe 650/110 kuni nurgani, aga mitte ümber nurga. Nurgavõrk ja
pinnavõrk paigaldada mõlemal küljel ca 10 cm ülekattega.

1,1 m/mKulu

Töötlemise ajal ei tohi keskkonna ja aluspinna temperatuur langeda alla +5 ºC ega tõusta üle +30 ºC.
Siinkohale viitame kommentaarile standardis ATV DIN 18 345 punkt 3.1.3 Ebasobivad
kliimatingimused.

Töötlemistingimused
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Tähelepanu

Materjalijäägid utiliseerida vastavalt EAK 10 1103 (vanad klaaskiudmaterjalid) või EAK 17 07 04 järgi
(sega ehitusjäätmed).

Jäätmekäitlus

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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