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Caparol Farben Lacke
Bautenschutz

GmbH & Co Vertriebs KG
Werk Ober-Ramstadt

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.46-480
Z-33.2-677

Capatect-Gewebe-Eckschutz
656, 657
Stūru armēšanas profils ar integrētu armēšanas sietu Capatect
fasāžu sistēmām

Produkta apraksts

Ātra un droša precīzu stūru veidošana Capatect fasādes sistēmās.Pielietojums

■ Stikla šķiedras auduma stūris ar iekšējo PVH stūri
■ Precīza stūru izveide
■ Stūru un logu ailu izveide vienā darba piegājienā
■ Integrēts, tāds pats stiklšķiedras siets, kā virsmas armēšanai

Īpašības

Iepakojumā 50 gab x 2,5 m = 125 mIepakojums

Plastikāta stūris balts, siets oranžsKrāsu toņi

Sausā vietā, uz līdzenas pamatnes, bez spriedzes, sargāt no ilgstošas   saules iedarbības un
mehāniskas slodzes.

Uzglabāšana

Produkta Nr. Malu garums Plastikāta elementa
izmēri

656/03 100x150 mm 20x30 mm

657/03 100x230 mm 20x20 mm

Iestrāde

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

Pamatnes sagatavošana

1.1 m/mPatēriņš

Iestrādes un žūšanas laikā apkārtējās vides un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°
C un augstāka par +30°C. Šajā kontekstā mēs atsaucamies uz komentāru ATV DIN 18345 punktu
3.1.3 nepiemēroti klimatiskie apstākļi.

Iestrādes nosacījumi

Uzklājiet armēšamas maisījumu auduma sloksnes platumā malas zonā. Iespiediet Capatect auduma
stūra armēšanas profilu un izlīdziniet armēšanas masu. Stiklšķiedras slokšņu savienojumu vietās
veidojiet aptuveni 10 cm pārklājumu. Attiecīgi šajā zonā izgrieziet iekšējā stūra plastikāta profila daļu.
Noņemiet stiegrojuma maisījumu.
Lai izveidotu logu ailes, tiek piegriezta viena sieta mala, lai tā atbilstu ailas dziļumam. Uzklājot
armēšanas slāni, virsmas armēšanas sietu Capatect Gewebe 650 ieklāt līdz profilam, neatlocīt ap
stūri. Stūra aizargprofila un virsmas armēšanas sieta salaidumā vietās veidot vismaz 10cm
pārlaidumu.

Montāža
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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

Tehniskā informācija TIEX-656 · Sagatavota: decembris 2022
Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-656 tulkojums.
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