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Capatect-Rolleck 042
Lokāms stūra aizsargprofils, sastāv no stiklašķiedras sieta lentas
un perforētas plastmasas vidusdetaļas.

Produkta apraksts

Armējoša stūra lenta, izmantojama stūra aizsardzībai un apmetumu savienojumu sliekšņu izveidei
Capatect A un B fasāžu siltināšanas sistēmās.

Pielietojums

■ Īpaši piemērots stūriem, kas nav veidoti taisnā leņķī
■ Stikla šķiedras sieta joslas 125 + 125 mm (250 mm) ar plastmasas vidusdetaļu
■ Pateicoties divām atdalītām joslām, iespēja pielietot gandrīz visu leņķu stūriem (asiem vai neasiem)
■ Precīzu stūru izveidei
■ Abu malu stiklašķiedras sieta pārklājums stūrim nav nepieciešams papildus stūra armējums
■ Josla izgatavota no Capatect-Gewebe 650 (netiek izmantoti sistēmai nesaderīgi materiāli)

Īpašības

25.0 tek.m/rullis (1 rullis/kaste)Iepakojums

OranžsKrāsu toņi

Sausā vietā, pasargātā no mitruma.Uzglabāšana

042/00Produkta-Nr.

Iestrāde

Siltumizolācijas stūra malām jābūt taisni nogrieztām, tīrām, sausām, stingrām, izturīgām un bez
atdalošām vielām.

Pamatnes sagatavošana

Uzklāt armējošo javu uz siltumizolācijas lokšņu stūra malām visā stūra aizsargprofila Capatect-Rolleck
042 uzstādīšanas joslā (nevis atsevišķos punktos). Garenvirzienā profila šuves pārklāt vismaz 10 cm,
pārklājuma zonā vienam piekļaujošajam profilam nogriezt iekšējo plastmasas vidusdaļu.

Uzklāšanas metode

Logu aiļu stūru armēšanai vienu profila malas stiklašķiedras sieta joslu piegriezt atbilsoši aiļu
dziļumam. Armējot visu siltumizolācijas virsmu, armējošo stiklašķiedras sietu Capatect Gewebe
650/110 10cm platumā pārlaizt pāri profila stiklašķiedras sieta joslai, bet nepārlocot to pāri stūrim.

Uz 1.0 tek.m: 1.0 tek.mPatēriņš

Iestrādes temperatūra:
Iestrādes un žūšanas laikā apkārtējās vides un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C.
Pie aizsargprofilu uzstādīšanas ņemt vērā arī armējošo javu un dekoraīvo apmetumu ieteicamās
iestrādes temperatūras.

Iestrādes nosacījumi
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Norādes

Materiāla atlikumi jālikvidē atbilstoši EAK 101103 (veci stikla šķiedras materiāli) vai
EAK 170904 (jauktie celtniecības un nojaukšanas atkritumi).

Likvidācija

SIA DAW Baltica   Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067   www.caparol.lv   info@daw.lv   Tālr.:
67500072   Fakss: 67440660   Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)
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