
Tehniskā informācija 668/00

Capatect-
Tropfkantenprofil 668/00
Plastikāta stūra profils ar lāseni un armējošā stiklašķiedras sieta
joslām.

Produkta apraksts

Lāseņa izveidošanai pie pārkarēm, savienojot horizontālas uz vertikālas plaknes Capatect fasādes
siltināšanas A (minerālo vati) un B (EPS) sistēmās.

Pielietojums

■ Plastmasas stūra profils ar 10 mm lāseni un abpusējām stilašķiedras sieta joslām
■ Precīza, taisna stūra savienojuma izveide

Īpašības

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

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

Uzglabāšana

■ Garums 2,5 m
■ Armējošā sieta joslas no Capatect–Gewebe 650/110, platums ~130 mm

Tehniskie dati

668/00Produkta-Nr.

Iestrāde

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

Pamatnes sagatavošana

Plastikāta stūra profilu ar lāseni Capatect-Tropfkantenprofil 668/00 uzstāda, līmējot to ar Capatect
sistēmas piederīgu armējošo javu tieši uz siltumizolācijas savienojuma stūra, pirms plakņu pilnīga
armējuma uzklāšanas.

Uzklāt armējošo javu uz siltumizolācijas lokšņu stūra malām visā stūra profila ar lāseni Capatect-
Tropfkantenprofil 668/00 uzstādīšanas joslā, tā, lai pilnībā profila stiklašķiedras sieta joslas pēc
iestrādes atrastos armējošajā javā (nevis atsevišķos punktos). Līmēt stūra profilu ar lāseni Capatect-
Tropfkantenprofil 668/00 pirms visas plaknes pilnīgas armēšanas. Iegremdēt stūra profilu un
stiklašķiedras sieta joslas armējošajā javā, iztaisnojot profilu garenvirzienā. Savienojot profilus
garenvirzienā, labākam rezultātam – taisnākam savienojumam izmantot savienošanas tapas.
Nogludināt un izlīdzināt armējošo javu, lieko materiālu noņemot. Veicot visas plaknes armēšanu,
izmantot armējošo stiklašķiedras sietu Capatect-Gewebe 650/110, sietu uzstāda ar ~10 cm
pārlaidumu pāri stūra profila ar lāseni armējošā stiklašķiedras sieta joslām.

Uzklāšanas metode

1m/mPatēriņš

Iestrādes un žūšanas laikā apkārtējās vides un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C
un augstāka par +30°C. Šajā kontekstā norādām uz ATV DIN 18345 normatīva 3.1.3. punktu
"Nepiemēroti klimatiskie apstākļi".

Iestrādes nosacījumi
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Norādes

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

Likvidācija

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Klientu serviss
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