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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

Capatect-Bossengewebe 043
Stiklšķiedras sieta veidgabali rustu dekoru izveidei

Produkta apraksts

Stiklšķiedras sieta veidgabali pielietojami siltināšanas sistēmās Capatect-WDVS A (minerālā vate) un
B (EPS). Trīs atšķirīgu formu profili A, B un C.

Paredzēti iestrādei sekojošās armēšanas masās:
Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M
Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 176
Capatect-ArmaReno 700
Capatect-ZF-Spachtel 699
Capatect-OrCa-Spachtel
Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190

Pielietojums

■ Izturīgs pret nobīdēm
■ Augsta stiprības robeža stiepē
■ Bez plastifikatoriem
■ Sārmizturīgs
■ Acs izmērs 4 x 4 mm

Īpašības

■ Appreturas pārklājums: 20–30 %, organisks
■ Sākuma stiepes stiprība: (šķēri un meti): 1750 N/5 cm
■ Uz virsmu attiecināma masa: 165 g/m2 ±5 % pēc DIN 53854
■ Stiepes stiprības zudums
pēc uzglabāšanas sārmā:

< 50 % (28 d NaOH 5 %- vai. 24 h sārmu
šķidumā pH 12,5, 60 °C)

Tehniskie dati

Capatect-Bossenkelle 695 (rustu formēšanas ķelle)Papildinošie produkti
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Iepakojums

Rustu forma (Izmēri doti mm)

Forma A Forma B Forma C

Prod.-Nr. Prod.-Nr. Prod.-Nr.

Profila garums 2m,
Iepakojumā 10 gab.

043/01 043/02 043/03

Iekšējo stūru veidgabali.
Iepakojumā 10 gab

043/11 043/12 043/13

Ārējo stūru veidgabali.
Iepakojumā 10 gab

043/21 043/22 043/23

Iestrāde

Capatect fasādes siltumizolācijas loksnes, kas izgatavotas no putupolistirola vai minerālvates ar
rūpnīcā izfrēzētām vai uz vietas izgrieztām rustu gropēm.

Pamatnes

Uzklāt armēšanas maisījumu rustu gropē un abās malās apt. 10cm platumā. Pielietojot rustu
formēšanas ķelli (Capatect-Bossenkelle 695) svaigā javā iespiest rustu sieta veidgabalu, veidojot
apt.10cm sieta pārklājumu profilu savienojumu vietās. Rusta gropei atkārtoti uzklāt armēšanas javu un
stingri piespiežot izveidot nepieciešamā biezuma sieta pārklājumu.

Rustu sieta malās, stingri piestiežot, noņem lieko armēšanas javu. Tālāk rīkojas pielietojot ierasto
darba tehniku, t.i. uzklāj armēšanas javu un svaigā javā iestrādā armēšanas sietu Capatect Gewebe
650, kas piegriezts atbilstošā platumā. Plaknes siets tiek ieklāts ar 10 cm pārklāšanos.

Uzklāšanas metode

Norādes

Produkta atlikumus utilizēt saskaņā ar EAK 101103 (nolietoti stiklšķiedras produkti) vai pēc EAK
170904 (jaukti būvniecības un demontāžas 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-043 · Sagatavota: oktobris 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-043 tulkojums.
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