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Capatect-Putzabschlußprofil 661
Perforēts pastiprinātas plastmasas apmetuma nobeiguma/
atdalīšanas malas profils ar stiklašķiedras sieta joslu.

Produkta apraksts

Kvalitatīvu, tīru apmetuma vai špaktelējuma zonējumu savienojumu un nobeigumu izveidei. Kvalitatīvu
nobeiguma/savienojuma malu izpildījuma sasniegšanai ar gludu, strukturētu apmetumu vai krāsu toņu
izmaiņu (vienā plaknē). Arī kā fototapešu “Capatect-PhotoVision” rāmja izveidei.

Pielietojums

■ Perforēts plastmasas leņķa profils ar apmetuma slieksni
■ Izturīgs pret UV starojumu
■ Tīra nobeiguma izveidei
■ Noturīgs pret novecošanos
■ Viegli apstrādājams

Īpašības

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

Profila korpuss: baltsKrāsu toņi

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

Uzglabāšana

■ Profila platums: 24 mm
■ Profila garums: 2.50
■ Sliekšņa biezums: 5 mm
■ Armējošās stiklašķiedras sieta joslas platums maks. 130 mm
■ Josla izgatavota no Capatect-Gewebe 650 (netiek izmantoti sistēmai nesaderīgi materiāli)

Tehniskie dati

661Produkta-Nr.

Iestrāde

Pamatnei jābūt līdzenai, tīrai, sausai, stingrai, nestspējīgai un bez atdalošām vielām.Pamatnes sagatavošana

Uz 1.0 tek.m: 1.0 tek.mPatēriņš

Iestrādes 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. Pie nepieciešamības ievērot ATV DIN 18345 3.1.3. punktu “Nepiemēroti klimatiskie
apstākļi”.

Iestrādes nosacījumi
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Nobeiguma malu profilu Capatect-Putzabschlußprofil 661 uzstādīt tikai pēc armējošās kārtas
nožūšanas.
Profilus pagarinot (gan vertikāli, gan horizontāli) veidot saduršuvi, stūrus piegriezt nepieciešamajā
leņķī.
Uzklāt armējošu javu pilnā profila un stiklašķiedras sieta joslas plaknē. Iegremdēt nobeiguma malu
profilu un stiklašķiedras sieta daļas armējošajā javā, lieko javu noņemot un izlīdzinot virsmu.
Stiklašķieras sieta joslai vienmēr jāatrodas armējošajā, nevis apmtuma nobeiguma kārtā. Uzstādiet
profilus tā, lai mitrums, iekļūstot izveidotajā struktūrā, varētu no tās izkļūt. Izvairieties no profila malu
izspiešanas uz āru. Tālāka apstrāde veicama pēc armējošās javas sacietēšanas. Izveidojiet dekoratīvo
apmetumu līdz nobeiguma malu profilu slieksnim. Profila mala paliek redzama kā optiska atdalījuma
līnija.
Uzstādot nobeiguma malu profilu kā fototapešu “Capatect-PhotoVision” rāmi, skatīt “Capatect-
PhotoVision” uzstādīšanas instrukciju.

Montāža

Norādes

Materiāla atlikumi jālikvidē atbilstoši 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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