
Tehniline informatsioon 650

Capatect Gewebe 650
Spetsiaalse apretuuriga, mitteveniv klaaskiudvõrk.

Tootekirjeldus

Armeerimisvõrk Capatect soojusisolat-siooni liitsüsteemidele (WDVS) A ja B, mis paigutatakse
järgmiste krohvide ja pahtlite sisse:

Kasutusala

■ Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
■ Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186 M
■ Capatect-Armierungsmasse 133 LEICHT
■ Capatect-ZF-Spachtel 699
■ Capatect-CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850
■ Capatect- ArmaReno 700
■ Capatect- ArmaReno Sockel
■ CarbonSpachtel
■ CarboNit

■ Mitteveniv
■ Äärmiselt rebimiskindel.
■ Plastifikaatorivaba
■ Vastupidav leelistele
■ Silma laius 4 x 4 mm
■ Lõigatud servaga

Omadused

Võrk 650/110:
50 m rull, laius 1100 mm = 55,0 m2.

Võrk 650/25:
50 m rull, laius 250 mm = 12,5 m2.

Pakendi maht

OranžVärvitoonid

Hoida kuivas.Säilitamine

■ Pinnakaal:
165 g/m² ± 5% vastavalt standardile DIN 53 854

Tehnilised andmed

■ Apretuur:
20–30%, orgaaniline.

Rebimistugevus:

■ Piki ja põiki kiudu:
2200 N/5 cm

■ Rebimistugevuse kadu pärast leelisega töötlemist:
50% (28 päeva 5% NaOH-lahuses või 24 tundi leeliselahuses pH 12,5/60 °C).
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Capatect-Diagonalarmierung 651/00.
Diagonaalselt lõigatud võrgutükid kõigi fassaadiavade nurkade, nt aknad ja uksed, täiendavaks
tugevdamiseks.
- Mõõdud: ca 330 x 545 mm
- Pakend: pappkarbis 100 tk

Täiendavad tooted

650/110, 650/25Toote nr

Töötlemine

Vastav armeerimissegu kanda armeerimis-võrgu paani laiuselt soojustusplaatidele, nii et segu paksus
moodustaks umbes 2/3 lõplikust kihipaksusest. Capatect-Gewebe 650 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
sõltub kasu-tatavast armeerimissegust.

Pealekandmise meetod

1,1 m2/m2Kulu

Tähelepanu

Materjalijäägid utiliseerida vastavalt jäätmekäitluskoodile 10 11 03 (vanad klaaskiudmaterjalid) või 17
09 04 (ehitus- ja lammutustööde sega-jäätmed).

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.
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