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Capatect-
Tropfkantenprofil 668/00
Profil z tworzywa sztucznego, z krawędzią okapową i siatką
zbrojącą, tzw. profil z „kapinosem”.

Opis produktu

Jako zakończenie dolnej krawędzi elewacji, służące do odprowadzania wód opadowych na przejściu
pomiędzy pionową powierzchnią a poziomymi uskokami w systemach ociepleń Capetect.

Zastosowanie

■ Profil z 10 mm okapnikiem i dwustronną siatką zbrojącą
■ Umożliwia precyzyjne ukształtowanie krawędzi

Właściwości

25,0 m w opakowaniu (10 profili x 2,5 m)Wielkość opakowań

Przechowywać w suchym miejscu w pozycji leżącej, chronić przed działaniem wilgoci.Składowanie

- długość profilu 2,50 m
- dwustronna siatka Capatect-Gewebe 650, szerokość około 130 mm

Dane Techniczne

668/00Produkt nr.

Sposób użycia

Podłoże musi być czyste, suche, mocne, nośne i pozbawione substancji zmniejszających
przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Profil Capatect-Tropfkantenprofil mocować na krawędzi płyty termoizolacyjnej, na całej jej długości,
jeszcze przed wykonaniem warstwy zbrojonej. Mocowanie wykonać całopowierzchniowo odpowiednią
zaprawą do zbrojenia.  W tym celu, w rejonie krawędzi oraz w obszarze pasków siatki należy nałożyć
masę szpachlową. Profil kapinosowy i pasy siatki precyzyjnie wcisnąć w masę, dokładnie go
ustawiając. Kolejne profile łączyć ze sobą za pomocą odpowiednich łączników. Masą szpachlową nad
siatką ostro ściągnąć.

Podczas wykonywania warstwy zbrojonej, siatka zbrojąca Capatect 650/110 powinna zachodzić na
siatki profilu kapinosowego z 10 cm zakładem.

Sposób nakładania

1,0 m/mZużycie

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie montażu oraz w trakcie wysychania nie powinna być niższa
niż +5° i wyższa niż +30°.

Warunki obróbki
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Utylizować jak odpady budowlane.Utylizacja

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl
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