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Capatect-Anputzleiste Comfort
660
Apmetuma nobeiguma līste ar integrētu šuvju blīvējošo lenti ar
izplešanās funkciju un lielu elastīgumu montāžai izolācijas virsmā.

Produkta apraksts

Hermētiska izolācija un savienojuma veidošana starp Capatect fasāžu siltināšanas sistēmām un
blakus esošajiem būves elementiem, logiem, durvīm u. c. Šo apmetuma nobeiguma līsti var savienot
ar saduršuvi, tā ir piemērota līdz 10 m² logiem un izolācijas biezumam līdz 300 mm ailes iekšpusē
vienā līmenī ar fasādi un uz izolācijas virsmas. Līstē ir integrēta šuvju blīvējošā lente ar izplešanās
funkciju, kas tiek aktivizēta tikai pēc apmetuma virsējās kārtas uzklāšanas. Profilu ielīmē bez skrūvēm.
Ja apmetuma nobeiguma līste tiek nogriezta pie stūra, noslīpinājumā, salaiduma vietā ir jāparedz
blīvējums ar pastāvīgi elastīgu poliuretāna hermētiķi, piemēram, Disbothan 235 PU-Fugendicht.

Pielietojums

■ Ļoti elastīga
■ Nav nekustīga savienojuma ar apmetuma veidni
■ Elastīgs savienojums bez skrūvēm
■ Šuvju blīvējošās lentes izplešanās tiek izraisīta noteiktā laikā
■ Tāds pats audums kā virsmas armēšanai, netiek izmantots neviens sistēmai svešs materiāls
■ Līmlente loga rāmja noklāšanai
■ Pašlīmējoša
■ Izturība pret UV starojumu
■ Noturīga pret stiprām lietusgāzēm
■ Noturīga pret novecošanos

Īpašības

25 gab./kaste (pa 1,4 m/gab.) = 35,0 m/kaste
25 gab./kaste (pa 2,4 m/gab.) = 60,0 m/kaste

Iepakojums

Līstes korpuss: baltsKrāsu toņi

Uz līdzenas virsmas, bez spriegojuma, sargāt no ilgstošas   saules staru ietekmes, sakaršanas un
slodzes.

Uzglabāšana

■ Profila korpuss ir izgatavots no otrreiz pārstrādājama termoplastiska materiāla
■ Auduma josla no Capatect auduma 650/110, platums ~125 mm
■ Profila platums = 25 mm
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Iestrāde

Pamatnei jābūt līdzenai, tīrai, sausai, stingrai, izturīgai un bez atdalošām vielām, kā arī ilgtspējīgai un
piemērotai līmēšanai. Ar profilu ir jāveic izmēģinājuma līmēšana uz oriģinālās pamatnes.

Norādījums: lai nodrošinātu drošu montāžu, logiem un durvīm jābūt nostiprinātiem saskaņā ar spēkā
profesionālo apvienību pamatnostādnēm (piemēram, RAL Logu un durvju kvalitātes nodrošināšanas
apvienība) un jaunākajām tehnoloģijām, lai novērstu nepieļaujamas kustības.

Pamatnes sagatavošana
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1,0 tek.m/tek. 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 komentāra 3.1.3. punktu
"Nepiemēroti klimatiskie apstākļi".

Iestrādes nosacījumi

Profila apgriešana tiek veikta ar piemērotām apmetuma nobeiguma līstes šķērēm, lai nenodarītu
bojājumus profila korpusam.

Montāža

Profili ir jāuzlīmē tieši pirms izolācijas plākšņu stiprināšanas. Ja montāža veikta pirms ilgāka laika,

tas var negatīvi ietekmēt profila saistes spēju. Izmēra plānoto malu un atzīmē to uz pamatnes. Līmes
pamatnei jābūt līdzenai, tīrai, sausai, nesasalušai, stabilai un brīvai no citām vielām  (piemēram,
taukiem, netīrumiem, putekļiem, kvēpiem, aļģēm u. c.), kas negatīvi ietekmē saistes spēju. Lūdzu,
ņemt vērā jebkuru rūpnīcā veikto virsmas apstrādi. Pirms apmetuma nobeiguma līstes uzlikšanas
noteikti ir jāveic izmēģinājuma līmēšana. Visi darbi saistībā ar apmetuma nobeiguma līstēm
(nogriešana nepieciešamajā garumā, noslīpināšana u. c.) jāveic pirms līmēšanas. Apmetuma
nobeiguma līste vispirms jānovieto nepieciešamajā pozīcijā un tad jāpiespiež no augšas uz leju. Pēc
pareizas pozicionēšanas profils visā garumā ir stingri jāpiespiež. Spēcīga piespiešana ir būtiska
saķeres spēkam un tādējādi turpmākajai pielipšanai.

Izolācijas lente ir paredzēta loga rāmja nosegšanai un ir atbilstoši jānofiksē. Pie ārējās plēves
līmlentes, ja nepieciešams, var piestiprināt logu pārklājuma plēvi. Pēc tam izolācijas plāksnes tiek
pielīmētas tā, ka tās ir vienā līmenī ar priekšējo PVH līstes malu.
Iestrādāt auduma joslu attiecīgajā armēšanas masā. Ja pēdējais uzklātais virsējais apmetums ir
sacietējis, izolācijas lenti var uzmanīgi atdalīt. Tādējādi tiek aktivizēta saspiestā šuvju blīvējošā lente,
un tā ar savu spiedienu ilglaicīgi noblīvē savienojuma šuvi.

Norādes

Materiāla atlikumus likvidēt kā jauktos celtniecības atkritumus un būvgružus.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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