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Capatect-Dehnfugenprofile
„Plus“ 6660, 6670
Īpaši vertikālo deformācijas šuvju blīvējuma profili, ar divām PVC
profilu un armējošā stiklašķiedras sieta joslām, savienotām ar
sintētisku šuves lenti.

Produkta apraksts

Vertikālās deformācijas šuves izveidošanai Capatect A un B fasāžu siltināšanas sistēmās.Pielietojums

Tips E: deformācijas šuvēm vienā plaknē

Tips V: iekšējo stūru deformācijas šuvēm

■ Akurāta deformācijas šuves izveide
■ Izturīgs pret laika apstākļiem
■ Izturīgs pret UV starojumu
■ Pārkrāsojams
■ Racionāla uzstādīšana ar vienu darbību
■ Piemērots visiem siltumizolācijas materiālu biezumiem
■ Virsmas pārklājumu nobeiguma sliekšņi kvalitatīvai šuves apdarei
■ Pielietojams dažādiem šuvju platumiem no 5–25 mm
■ Abas puses papildinātas ar 10 cm platām armējošā stiklašķiedras sieta joslām
■ Garums: 2,50 m

Īpašības

25 gab./kaste (2,50 m/gab.) = 62,5 m/kasteIepakojums

Uzglabāt uz līdzenas virsmas, sargāt no ilgstošas saules staru ietekmes, mitruma, mehāniskās
iedarbības un sakaršanas, lai neveidotos spriegumi.

Uzglabāšana

Tips E = 6660/00 (deformācijas šuvēm vienā plaknē)
Tips V = 6670/00 (iekšējo stūru deformācijas šuvēm)

Produkta-Nr.

Iestrāde

Siltināšanas sistēmas nedrīkst savienoties virs ēkas deformācijas šuvēm. Ēkas deformācijas šuvēm
jābūt visu ēkas apdares slāņu caurejoši elastīgām. Deformācijas šuvēm siltumizolācijas plāksnēs ir
jābūt precīzi izstrādātām. Pielietojot deformācijas šuvju profilu Capatect-Dehnfugenprofile “Plus”
6660/6670, šuvju platumam jābūt no min. 5 mm līdz maks. 25 mm. Deformācijas profilu (tips E vai V)
uzstāda pirms armēšanas kārtas izveides. Armēšanas java jāuzklāj abās šuves pusēs, uz
siltumizolācijas plāksnēm, aptuveni 15 cm platā joslā no šuves malas. Uzstāda proflu. Iegremdē
deformācijas profila stiklašķiedras sieta daļas armējošajā javā, lieko javu noņemot un izlīdzinot virsmu.

Uzklāšanas metode

Ieteikums:

Lai nodrošinātu vienmērīgu šuvju platumu, ievieto deformācijas šuvju profilā putupolistirola vai
līdzvērtīga materiāla distances starpliku. Tā novērsīs arī profila piesārņošanu veicot armēšanas un
apmešanas darbus. Pēc katras kārtas izveides atdalīt starpliku, lai tā nesaliptu ar visu slāņu
daudzumu. Pēc darbu pabeigšanas starplikas pilnībā izņemt.
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Apstrādes un žūšanas laikā apkārtējās vides un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°
C. Pie profilu uzstādīšanas ņemt vērā arī armējošo javu un dekoraīvo apmetumu ieteicamās iestrādes
temperatūras.

Iestrādes nosacījumi

Norādes

Materiāla atlikumi jālikvidē atbilstoši EAK 101103 (veci stikla šķiedras materiāli) vai EAK 170704
(jauktie būvniecības un nojaukšanas atkritumi).

Likvidācija
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