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Capatect-Rolleck 042
Narożnik w rolce z siatki z włókna szklanego.

Opis produktu
Zastosowanie
Właściwości

Wielkość opakowań
Barwa
Składowanie
Produkt nr.

Do wykończenia krawędzi narożników o kątach ostrych lub rozwartych w obrębie systemów Capatect.
■ Profil z siatki z włókna szklanego 125 x 125 mm z wewnętrznym katownikiem z tworzywa
sztucznego
■ Ramiona kątownika nie są połączone na sztywno, co pozwala na indywidualne dopasowanie w
przypadku ostro i rozwartokątnych narożników
■ Krawędzie mogą być precyzyjnie przygotowane
■ Pozwala uniknąć zakładania siatki przez krawędź narożnika
■ Siatka odpowiednia dla systemu
Karton z rolką 25,0 m
Pomarańczowa
W miejscu suchym i pozbawionym wilgoci.
042/00

Sposób użycia
Przygotowanie podłoża

Narożnik musi być czysty, suchy, zwarty i pozbawiony substancji zmniejszających przyczepność.

Sposób nakładania

Capatect-Rolleck należy wtopić na całej szerokości pasów siatki w masę klejowo-szpachlową. W
miejscach styku wykonać 10 cm zakład. W tym celu należy odpowiednio odciąć wzmocnienie
wewnętrzne.
W przypadku zabezpieczania ościeży okiennych należy odpowiedni do głębokości otworu dociąć
jedno z ramion profilu z siatki. Przy wykonywaniu warstwy zbrojonej należy doprowadzić siatkę
przyległych powierzchni do krawędzi. Nie zawijać siatki o krawdź. Capatect-Rolleck ułożyć na 10 cm
zakładu z siatką z obydwu przylegających powierzchni.

Zużycie
Warunki obróbki

1,0 m/m
W trakcie montażu oraz w fazie wysychania, temperatura otoczenia i podłoża nie może spaść poniżej
+5°C.
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