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Capatect-Thermoschiene
6680/55-160
Profil startowy cokołowy, szerokość 55, 100 i 160mm

Opis produktu
Zastosowanie
Właściwości
Wielkość opakowań
Barwa
Składowanie
Dane Techniczne
Produkty uzupełniające
Produkt nr.

Profil startowy PVC o wysięgu 55, 100 i 160 mm montowany w strefie cokołowej jako pomocniczy do
zamocowania termoizolacji, stosowany w systemie z profilem 6680/30.
● Redukuje powstawanie mostków termicznych w strefie cokołowej
● Ułatwia montaż termoizolacji
20,0 m w kartonie (10 sztuk x 200 cm długość)
biała
Przechowywać w suchym miejscu, wolnym od naprężeń, w pozycji leżącej, chronić przed działaniem
promieni słonecznych, przed nagrzaniem i obciążeniami mechanicznymi.
Wysięg profilu: 55, 100 i 160 mm
Długość profilu: 200 cm
Profil kątowy Capatect-Thermoprofil 6680/30
6680/55
6680/100
6680/160

Sposób użycia
Przygotowanie podłoża
Zużycie
Warunki obróbki
Montaż

Oczyścić ścianę z resztek zapraw, zaszpachlować wgłębienia.
1,0 m/m
W trakcie montażu i fazy wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5°
C i wyższa niż +30°C.
Capatect-Thermoschiene należy przykręcać do równego podłoża co 30 cm odpowiednimi wkrętami
Capatect-Montage-Schlagschrauben, w pozycji wolnej od naprężeń. Nierówności podłoża
niwelujemy podkładkami dystansowymi Capatect-Distanzstücken 634/50.
Listwy należy łączyć przy pomocy łączników Capatect-Sockelschienenverbinder, zostawiając
pomiędzy nimi 3mm przerwy. Nie łączyć listew na zakład. Po montażu koniecznie usunąć łączniki
Capatect-Sockelschienenverbinder aby nie blokować "pracy" profilu w różnych temperaturach
otoczenia.
Dobór profilu Capatect-Thermoschiene w zależności od grubości płyt termoizolacyjnych:
grubości płyt od 60 do 100 mm - listwa 6680/55
grubości płyt od 100 do 150 mm - listwa 6680/100
grubości płyt od 160 do 200 mm - listwa 6680/160
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Resztki materiału traktować jako odpady budowlane lub domowe.
Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl
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Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany
sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnej wersji
niniejsza karta traci swoją ważność.
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