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Capatect-Fugendichtband 2D
054/00
Jednostronnie samoprzylepna, samorozprężna gąbka
uszczelniająca z zaimpregnowanymi powierzchniami bocznymi.

Opis produktu

Do uszczelnienia połączenia pomiędzy systemem Capatect a innymi elementami budynku np. okna,
balkony, gzymsy dachowe itd.
054/00: do fug o szerokości 2–6 mm
054/01: do fug o szerokości 5–12 mm

Zastosowanie

■ trwale elastyczna (bardzo dobra pamięć kształtu)
■ możliwość dopasowania do fug o dużych tolerancjach wymiarów
■ nie wymaga wstąpnej obróbki bocznych powierzchni fugi
■ nie reaguje z metalem, betonem, drewnem, tynkiem, tworzywem sztucznym, aluminium, stalą
■ łatwa w stosowaniu
■ może być kryta farbą, tynkiem

Właściwości

Antracyt.Barwa

W miescu suchym i chłodnym. Co najmniej 1 rok.Składowanie

Gąbka poliuretanowa z zaimpregnowanymi powierzchniami bocznymi.Dane Techniczne

■Grubość ekwiwalentnej warstwy
powietrza równoważna dyfuzji SdH2 O:

< 0,5 m

■Odporność termiczna: -30 do 90 °C
■Klasa materiału: klasa B1, trudno zapalna

według DIN 4102

Nr Produktu Typ Długość Szerokość
rolki

dla szerokości fugi Opakowanie

054/00 2D 18,0 m 15 mm 2–6 mm 5 rolek po = 18,0 mb
= 90,0 mb

054/01 2D 9,0 m 15 mm 5–12 mm 5 rolek po = 9,0 mb
= 45,0 mb

Sposób użycia

Powierzcnie fugi muszą być czyste bez luźnych części, oczyszczone z olejów, odtłuszczone.Przygotowanie podłoża

1,0 m/mZużycie

Czas rozprężania jest prawie niezależny od temperatury. Wynosi w standardowych warunkach budowy
ok. 10 min.

Warunki obróbki
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Wybrać taśmę odpowiednią dla danej szerokości fugi.

Taśmę montować bezpośrednio z rolki poprzez odrywanie fragmentami foli ochronnej od powierzchni
samoprzylepnej. Zewnętrzny bok kusi być ułożony równo z przewidzianą linią zabudowy powierzchni
płyty termoizolacyjnej.

Podczas mocowania płyt ocieplających należy je do docisnąć do taśmy tak aby wróciła do rozmiarów
wyjściowych. Nie prowadzić taśmy przez narożnik, należy ją przyciąć i połączyc na styk.

Wykonywaną następnie warstwę zbrojoną nałożć na tażśmę. Aby uniknąć niekontrolowanych pęknięć,
oddzielić cięciem kielnią od sąsiadującego elementu. To samo wykonać podczas nakładania tynku.

Aplikacja

Wskazówki

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

Infolinia
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