
Tehniskā informācija 646 S

Capatect Anputzleiste 3D SLIM  
Armējošā slānī iestrādājams, blīvējošs un kustības absorbējošs
pieslēguma profils logiem un durvīm
pielietojams Capatect fasāžu sistēmās.

Produkta apraksts

Pašlīmējošs PVC pieslēguma profils durvīm un logiem iestrādei apmetuma kārtā.Pielietojums

Profesionāla aiļu armēšana pateicoties integrētajam stiklšķiedras sieta joslai.

Nodrošina blīvu savienojumu.

Ātra un precīza logu un durvju savienojumu izveide.

■ Ekonomiska mezglu izveide pateicoties, pateicoties ātrai un vienkāršai iestrādei
■ Labs izskats, pateicoties precīzam apmetumu savienojumiem
■ Integrēta līmlente plēves stiprināšanai, lai aizsargātu logus un rāmjus, izslēdz nepieciešamību pēc

logu vai citu konstrukciju tīrīšanas darbiem
■ Lietus necaurlaidīgs pieslēgums saskaņā ar DIN EN 1027
■ Ar iestrādātu līmlenti, stiprinājumam pie konstrukcijas
■ Izturīgs pret ārējas vides ietekmi, neizbalē, nenoveco, neprasa apkopi
■ Augsta aizsardzība pret mitruma iekļūšanu, pateicoties integrētajam blīvējuma elementam
■ Trīs dimensiju kustību absorbcija, vidējām un lielām deformācijām
■ Profila klasifikācija saskaņā ar  VPDM datu lapu - A klase (augsta)

Īpašības

25 gab./kaste (2,4 m/gab.) = 60,0 m/kasteIepakojums

■ Balts
■ Antracīts (RAL7016)

Krāsu toņi

Armējošā sieta josla -oranža

Uzglabāt uz līdzenas virsmas, sargāt no ilgstošas saules staru ietekmes, mehāniskās iedarbības unUzglabāšana

sakaršanas, lai neveidotos spriegumi.

Profila korpuss izgatavots no otrreiz pārstrādājama termoplastiska materiāla. Armējošā sieta josla no
sārmizturīga, sistēmas saderīga stiklšķiedras sieta, platums ~120 mm. Profila platums = 10 mm

Tehniskie dati

Capatect Gewebe 650Papildinošie produkti
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Iestrāde

Visām pamatnēm jābūt nestspējīgām, līdzenām, tīrām, sausām un bez saķeri mazinošām vielām.
Pirms izstalācijas noteikti pārbaudiet liptspēju. Pirms instalācijas profila līmēšanas pamatni notīrīt. Ja
nepieciešams, konsultējieties ar logu ražotāju par piemērotiem tīrīšanas līdzekļiem un pārbaudiet to
saderību ar loga rāmja pārklājumu. Logiem un durvīm jābūt instalētiem saskaņā ar spēkā esošajām
asociācijas vadlīnijām (RAL kvalitātes asociācija logiem un ārdurvīm; federālās koka un plastmasas
apstrādes tirdzniecība, stikla tirdzniecība, metāla tirdzniecība). un tehniskiem noteikumiem, kas nosaka
ka jānostiprina tā, lai izslēgtu jebkuras nepieļaujamas kustības un deformācijas.

Pamatnes sagatavošana

1,0 tek. m/tek. mPatēriņš

Siltināšanas sistēmas savienojumiem, kuros loga/ durvju konstrukcija ir padziļināta, atrodas vienā
līmenī pret siltināmās sienas plakni vai iestrādāta siltumizolācijas materiālā slānī.

Iestrādes nosacījumi

Pagarinājums:  līdz 4,0 mm
Saspiešana: līdz  2,0 mm
Bīdes kustība loga plaknē (šķērsvirzienā, garenvirzienā): + 2,0 mm

Kustības absorbcijas klase A saskaņā ar VDPM vadlīnijām "Detaļu izstrāde ar profiliem un šuvju
blīvējuma lentēm. Ārējais apmetums un ETICS”.

Plānā un vidēja slāņa apmetuma sistēmām.
Īpaši piemērots līmēšanai pēc siltumizolācijas materiāla instalācijas.
Profils tiek stiprināts, pielīmējot to pie loga rāmja.
Paredzēts sistēmām ar siltumizolācijas biezumu < 300 mm.

Piegrieziet profilu vēlamajā garumā. Pielīmējiet pislēguma profilu paredzēta vietā pie loga vai durvju
rāmja un stingri piespiediet. Pēc līmēšanas apmetuma sloksne pēc iespējas ātrāk jāpārklai, lai
izvairītos no nejaušas profila atraušanas. Ja nepieciešams, pieslēguma profilu var savienot ailas
augšējā trešdaļā zem pārsedzes. Profilu savienoju pārklāt ar blīvēšanas masu Fugenmasse MS.
Piestipriniet aizsargplēvi uz profila pašlīmējošajām daļas, pirms tam noņemot aizsargjoslu. Ieteicams
veidot stiklšķiedras sieta pārsegumus vismaz 10 cm platumā.  Sienas plaknes armēšanas siets tiek
izvietots līdz ar profila priekšējo malu. Profila stiklšķiedras sietu iespiež uzklātajā armēšanas masas
slānī un stingri piespiežot ķelli noņem lieko masu, izveidojot vienmērīgu slāni. Pēc apmetuma darbu
noslēguma noņemiet aizsargplēvi, noplēšot plāves pielīmēšanai paredzēto joslu. Armēšanas slānis vai
noslēguma apdares dekoratīvā apmetuma pārklājums nedrīkst izvirzīties ārpus noplēšamās joslas,
pretējā gadījumā nebūs iespējams izveidot precīzu un tīru apmetuma noslēgumu.

Montāža

Norādes

Materiāla atlikumus var likvidēt kā jauktos celtniecības atkritumus un būvgružus.Likvidācija

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)
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