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Capatect Anputzprofil Laibung
694
Viendaļīgs pieslēguma profils bez deformāciju kompensēšanas,
iestrādei logu vai durvju ailē.

Produkta apraksts

Lietus necaurlaidīga blīvēšana un savienojumu izveide starp Capatect siltināšanas sistēmām un
blakus esošajām sastāvdaļām, logiem, durvīm utt. Šis pieslēguma profila nekompensē iespējamās
deformācijas un ir paredzēti logiem līdz 2,5 m² un izolācijas biezumam līdz 160 mm, HBW ≥ 20 gan
attiecībā uz fasādi un lodu, durvju rāmi. Paredzēts iestrādei, kad logs montēts padziļinot ailē.

Pielietojums

■ Uzstādīšana pirms siltumizolācijas materiāla līmēšanas
■ Savienojums bez skrūvēšanas
■ Tāds pats armēšanas siets kā virsmas armējumam, nav nesaderīgu materiāla
■ Vizuāli pievilcīgs, pateicoties vienmērīgai šuvei
■ Noplēšana josla ar līmlentu loga rāmja aizsardzībai
■ Pašlīmējošs
■ Lietus necaurlaidīgs pēc DIN EN1027
■ UV izturīgs
■ Noturīgs pret novecošanos

Īpašības

Iepakojumā 50gab vai 120m
Viena profila garums 2,4m

Iepakojums

Profila plastikāta daļa: balta
Siets: oranžs

Krāsu toņi

Uzglabāt uz līdzenas pamatnes, bez slogojuma un izlieces, sargāt no ilgstošas   saules iedarbības, no
uzkaršanas un mehāniskās slodzes.

Uzglabāšana

Capatect Anputzprofil 694:
Siltināšanasas sistēmu savienojumiem, kuros logs ir novietots padziļināti ailē.

Tehniskie dati

Pagarinājums: 2,0 mm
Saspiešana: 1,5 mm
Bīdes kustība loga plaknē (šķērsvirzienā/ garenvirzienā): +/- 1,0 mm
Kustības absorbcijas klase C saskaņā ar VDPM bukletu "Detaļu izstrāde ar profiliem un šuvju
blīvējuma lentēm uz ārējā apmetuma un ETICS siltināšanas sistēmām".

Profils paredzēts līmēšanai pie loga rāmja.
Plānā un vidēja slāņa apmetuma sistēmām.
Iestrādei vienā līmenī ar izolācijas materiālu, iegriežot  siltumizolācijas materiālu.
Ailes dziļumam ≥ 80 mm.
Maksimālā gaismas atstarošanas vērtība HBW ≥ 20 (fasādes sistēmai noslēguma apdares kārta un
profila līmēšanas pamatnei).
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Iestrāde

Līmēšanas pamatnēm jābūt stabilām, līdzenām, tīrām, sausām un bez adhēziju mazinošām
vielām. Pirms līmēšanas ir svarīgi veikt adhēzijas pārbaudi! Ja nepieciešams, konsultējieties ar
logu ražotāju par piemērotiem tīrīšanas līdzekļiem un to saderību ar loga rāmja pārklājumu.

Pamatnes sagatavošana

Logi un durvis jānostiprina saskaņā ar asociāciju spēkā esošajām montāžas vadlīnijām (RAL
asociācijas prasības, logi un ārdurvis; Federālās koka un plastmasas apstrādes arodbiedrības, Stikla
amatniecības izstrādājumi, Metāla izstrādājumi)*) un tehniskajiem noteikumiem tā, lai novērstu
nepieļaujamas kustības.

(RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren; Bundesverbände des holz- und
kunststoffverarbeitenden Handwerks, des Glashandwerks, des Metallhandwerks)

1,0 m/mPatēriņš

Iestrādes un žūšanas laikā apkārtējās vides un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C
un augstāka par +35°C. Šajā kontekstā mēs atsaucamies uz komentāru ATV DIN 18345 punktu 3.1.3
nepiemēroti klimatiskie apstākļi.

Iestrādes nosacījumi

Profilus drīkst pielīmēt tikai tieši pirms siltumizolācijas plātnes līmēšanas. Ilgāks priekšmontāžas
periods var nelabvēlīgi ietekmēt profila stiprinājumu.

Pirms līmēšanas izmērīt un piegriezt nepieciešamajā garumā. Līmēšanas virsmai jābūt līdzenai, tīrai,
sausai, bez apsarmojuma, stabilai un bez adhēziju mazinošām vielām (piem., taukiem, netīrumiem,
putekļiem, sodrējiem, aļģēm, silikona utt.), kas varētu pasliktināt līmes saķeri.
Lūdzu, ņemiet vērā jebkuru rūpnīcā izmantoto virsmas apstrādi. Pirms profila uzklāšanas obligāti
jāveic adhēzijas pārbaude. Visi darbi ar pieslēguma profiliem (piegriešana pēc garuma, slīpēšana utt.)
jāveic pirms līmēšanas. Vispirms viegli pielīmējiet profilu visā garumā. Pēc pareizas novietošanas
profils ir stingri jāpiespiež visā garumā. Spēcīgs kontaktspiediens ir izšķirošs adhēzijas stiprībai un līdz
ar to arī turpmākajai adhēzijai.

Montāža

Noplēšama plastikāta daļa ar līmlenti tiek izmantota, lai nosegtu loga rāmi. Nepieciešamības gadījumā
pie ārējās noplēšamās daļas līmlentes var piestiprināt logu rāmja aizsegplēvi.
Siltumizolācijas plāksnes pielīmē tā, lai tā būtu vienā līmenī ar PVC profila priekšējo malu.

Armējošo sietu iestrādā armēšanas javas slānī. Pēc noslēguma apdares apmetuma uzklāšanas
uzmanīgi atdala rāmja aizsargelementa daļu.

Norādes
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