
Tehniskā informācija 6700

Capatect-Sockelschiene 6700
Vieglmetāla cokola profils ar priekšpusē izveidotu lāseni.

Produkta apraksts

Nobeiguma profils ar speciālu profilējumu un atbalsta mala līdzenam nobeigumam Capatect A un B
fasāžu siltināšanas sistēmās.

Pielietojums

■ Presēts alumīnijs
■ Veido slēgtu sistēmas apakšu
■ Nodrošina līdzenu, tīru sistēmas noslēgumu
■ Mērķtiecīgi novada lietus ūdeni

Īpašības

AlumīnijsKrāsu toņi

Sausā vietā, uz līdzenas virsmas, sargāt no mitruma.Uzglabāšana

Izstrādājuma Nr. Izolācijas slāņa biezums
(mm)

Dziļums
(mm)

Garums
(mm)

Iepakojums

6700/05 50 mm 53 mm 2000 10 gab. = 20 m

6700/06 60 mm 63 mm

6700/07 70 mm 73 mm

6700/08 80 mm 83 mm

6700/10 100 mm 103 mm

6700/12 120 mm 123 mm

6700/14 140 mm 143 mm

6700/15 150 mm 153 mm

6700/16 160 mm 163 mm

6700/18 180 mm 183 mm

6700/20 200 mm 203 mm

Speciālie profili pieejami pēc pieprasījuma

Produkta-Nr.
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Iestrāde

Noņemt esošos javas nelīdzenumus, apmetuma tukšās vietas aizpildīt ar piemērotu apmetuma javu.
No profiliem notīrīt ražošanas procesā pielipušos eļļas atlikumus, ja tādi ir.

Pamatnes sagatavošana

Uz 1.0 tek.m: 1.0 tek.mPatēriņš

Izvēlētajam izolācijas materiāla biezumam atbilstoši Capatect profili tiek piestiprināti profila virzienā pie
pamatnes ar sistēmai piederošām Capatect montāžas dībeļnaglām 612/06-08 apmēram 30cm
attālumos. Garcaurumu urbumi nodrošina precīzu regulējumu.

Montāža

Profilu savienojuma vietas tiek sastiprinātas ar Capatect cokola sliežu savienotājiem 698/01.

Pamatnes nelīdzenumi tiek izlīdzināti ar Capatect distanceriem 634/50.

Norādes
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