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Capatect-Panzergewebe 652
Īpaši izturīgs stikla šķiedras siets mehāniskās noturības
uzlabošanai.

Produkta apraksts

Papildu armējums A un B Capatect fasāžu siltināšanas sistēmām vai to daļām (WDVS) mehāniskās
izturības paaugstināšanai.

Pielietojums

■ Izturīgs pret nobīdēm (neslīdošs)
■ Sārmizturīgs
■ Bez plastifikatoriem
■ Grieztas malas
■ Acs izmērs: 5,5 x 5,0 mm

Īpašības

25 m2/rullis, platums 1 m, garums 25 mIepakojums

OranžsKrāsu toņi

Sausā vietāUzglabāšana

■Uz virsmu attiecināma masa: 340 g/m2  ± 5 % saskaņā ar DIN 53854Tehniskie dati

652Produkta-Nr.

Iestrāde

Uz m2: 1,0 m2Patēriņš

Uznest Capatect armējošo javu ar špakteļlāpstu ~2 mm biezā kārtā (~2,0 kg/m2) stiklašķiedras sieta
Capatect-Panzergewebe 652 klājuma platumā uz siltumizolācijas plāksnēm.
Iestrādāt stiklašķiedras sietu Capatect-Panzergewebe 652 ar saduršuvēm (savā starpā nepārklājot H)
armējošajā javā ar špakteļlāpstu, asi, straujām kustībām, izspiežot javu cauri sietam un izspiesto javu
nolīdzinot līdz sieta virsmai.
Neļaujot izžūt armējošajai javai, metodē “slapjš-slapjā” armēt visu virsmu ar stiklašķiedras sietu
Capatect-Gewebe 650/110, kā ierastai siltumizolācijas sistēmai.

Uklāšana



Tehniskā informācija 652
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)

Klientu serviss
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