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Capatect-Thermoschiene
6680/55-160
Plastmasas cokola leņķa profils ar izvirzījumu 55, 100 vai 160 mm.

Produkta apraksts

Plastmasas cokola leņķa profils ar apaļu un ovālu caurumu perforētu, 40 mm augstu stiprinājuma daļu.
Ar izvirzījumu 55 mm izmantojams kā fasādes siltumizolācijas plākšņu balsta profils. Ar izvirzījumu 55;
100; 160 mm un kombinācijā ar cokola stūra savienojuma profilu Capatect-Thermoprofil 6680/30
balsta siltumizolācijas plāksnes un veido noslēgtu cokola profilu komplektu.

Pielietojums

Pie pamatsienas stiprināms profils ar zemu siltumvadītspēju, bez termiskajiem tiltiem.Īpašības

10 gab./kaste (2,0 m/gab.) = 20,0 m/kasteIepakojums

BaltsKrāsu toņi

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

Uzglabāšana

Profila dziļums: 55; 100; 160 mmTehniskie dati

Profila garums: 200 cm
Profila biezums: ~ 2 mm (leņķis 90⁰)

Plastmasas cokola stūras savienojuma profils Capatect-Thermoprofil 6680/30Papildinošie produkti

6680/55
6680/100
6680/160

Produkta-Nr.

Iestrāde

Noņemt esošos javas nelīdzenumus, apmetuma tukšās vietas aizpildīt ar piemērotu apmetuma javu.Pamatnes sagatavošana

Uz 1.0 tek.m: 1.0 tek.mPatēriņš

Apstrādes un žūšanas laikā apkārtējās vides un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C
un augstāka par +30°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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Ar krīta pulverī ieziestu atzīmēšanas auklu atzīmēt cokola profila uzstādīšanas augšējo malu (40 mm
virs cokola siltumizolācijas savienojuma ar fasādes siltumizolāciju). Plastmasas cokola leņķa profilu
Capatect-Thermoschiene 6680/55-160 stiprina ar pamatnei un stiprinājuma dziļumam piemērotām
dībeļnaglām (neilona dībelis, metāla nagla), maksimālā distance stiprinājumiem 30 cm. Negludām
fasādes virsmām pirmos dībeļus piestiprināt cokola leņķa profila (taisnā stāvoklī) un fasādes plaknes
saskares punktos.  Fasādes plaknes ieliekuma vietās starp cokola leņķa profilu un fasādes virsmu
pielietot cokola profilu distancerus (neieliekt pašu profilu). Profilu garensavienojumos nodrošināt 3 mm
pārrāvumu. Pabeigt dībeļnaglu uzstādīšanu visā profila garumā.
Lai izveidotu noslēgtu cokola profilu komplektu kopā ar plastmasas cokola leņķa profilu Capatect-
Thermoschiene 6680/55-160, izmantot cokola stūra savienojuma profilu Capatect-Thermoprofil
6680/30 pie fasādes siltumizolācijas biezuma:

Montāža

60-100 mm – Capatect-Thermoschiene 6680/55

100-150 mm – Capatect-Thermoschiene 6680/100
160-200 mm – Capatect-Thermoschiene 6680/160

Norādes

Materiāla atlikumi jālikvidē atbilstoši EAK 170904 (jauktie celtniecības un nojaukšanas atkritumi).Likvidācija
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