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Capatect-Gewebeanschlußprofil-
Blech 667/02
Palodzes sānu/citu skārda elementu un siltināšanas sistēmu
savienojuma profils, saspraužot pagarināms, ar armējošā
stiklašķiedras sieta joslu.

Produkta apraksts

Kompozīts plastmasas profils ar integrētu armējošā stiklašķiedras sieta joslu atdalītu savienojumu
izveidei starp fasādes siltināšanas sistēmas apmetuma kārtu un skārda elementiem (logu palodžu
sāniem, jumta malu profiliem, žalūziju kārbām u.c.).
Capatect-Gewebeanschlußprofil-Blech 667/02 tiek uzsprausts skārda detaļām un pie nepieciešamības
pagarināts, saspraužot profilus garenvirzienā.

Pielietojums

■ Pielāgojams plastmasas pieslēguma profils
■ Skārda detaļu atdalītu savienojumu, bez nekontrolētām plaisām, izveidei
■ Precīzs, taisns garensavienojums kvalitatīvam rezultātam
■ Tieša ūdens novadīšana – profila mala veido lāseni

Īpašības

25 gab./kaste (2,0 m/gab.) = 50,0 m/kasteIepakojums

Profila korpuss: balts
Stiklašķiedras sieta josla: oranža

Krāsu toņi

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

Uzglabāšana

■ Skārda detaļu nosegšana maks. 40 mm
■ Armējošās stiklašķiedras sieta joslas platums maks. 130 mm
■ Josla izgatavota no Capatect-Gewebe 650 (netiek izmantoti sistēmai nesaderīgi materiāli)
■ Virsmas pārklājumu nobeiguma sliekšņi kvalitatīvai šuves apdarei

Tehniskie dati

667/02Produkta-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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Pēc siltumizolācijas plākšņu pielīmēšanas un stiprinājumu dībeļu uzstādīšanas, bet pirms armējošās
kārtas izveides, atstājot nelielu atstarpi kustību brīvības nodrošināšanai, uzstādīt skārda elementu un
siltināšanas sistēmas savienojuma profilu Capatect-Gewebeanschlußprofil-Blech 667/02 uz skārda
detaļu malām. Ar neliela izmēra savienojuma klipsi pēc nepieciešamības savienot profilus
garenvirzienā. Iegremdēt savienojuma profila stiklašķiedras sieta daļas armējošajā javā, lieko javu
noņemot un izlīdzinot virsmu. Atļaut armēšanas javai nožūt. Veikt visas virsmas armēšanu, pārklājot
savienojuma profila armēto kārtu līdz profila nobieguma slieksnim.

Montāža

Norādes

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

Likvidācija
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