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Capatect-Bossengewebe 043
Siatka profilowana do boniowania

Opis produktu

Wyprofilowana siatka do wykształcania boni w systemach ociepleń Capatect. Wstępnie uformowana w
3 standardowych kształtach A, B i C.
Przeznaczone do zatapiania w:
Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Longlife Spachtel
CarbonSpachtel; CarboNit
Capatect-ArmaReno 700

Zastosowanie

■ nie spływa
■ odporne na rozciąganie
■ pozbawiona dodatków zmiękczających
■ odporna na alkalia, impregnowana przeciwalkalicznie
■ wielkość oczek 4 x 4 mm

Właściwości

■ Warstwa zabezpieczająca: 20–30 %, organiczna
■ Początkowa wytrzymałość na
rozciąganie:

(osnowia i wątek): 1750 N/5 cm

■ Ciężar powierzchniowy: 165 g/m2  ±5 % wg DIN 53854
■ Utrata wytrzymałość na
rozciąganie po działaniu alkaliów:

< 50 % (28 dni w środowisku NaOH 5 %-wym bądź 24
h w zasadowym roroztworze pH 12,5 w temp. 60°C)

Dane Techniczne

Capatect-Bossenkelle 695Produkty uzupełniające
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Opakowanie

Kształty żłobień (wymiary w mm)

Kształt A Kształt B Kształt C

Prod.-Nr. Prod.-Nr. Prod.-Nr.

Profil o dł. 2 m  Karton zaw
10 szt.

043/01 043/02 043/03

Forma do narożników
wewnętrznych, karton zaw.
10 szt.

043/11 043/12 043/13

Forma do narożników
zewnętrznych, karton zaw.
10 sz.

043/21 043/22 043/23

Sposób użycia

Płyty termoizolacyjne z frezowanymi przed lub na budowie żłobieniami.Podłoża

Warstwę zbrojącą nanieść w wycięte rowki i na przylegające po obu stronach powierzchnie na
szerokość ok. 10 cm. W mokrą zaprawę wcisnąć siatkę zbrojącą z odpowiednio ukształtowanym
profilem, używając kielni do boni Capatect 695/01 Bossenkelle. Miejsca styków siatki łączyć na zakład
o szerokości ok. 10 cm. W rowki dołożyć zaprawę i zatrzeć kielniąna gładko, aby całkowicie zakryć
siatkę zbrojącą.

Na powierzchniach pomiędzy żłobieniami zatrzeć masę na "ostro". Następnie wykonać warstwę
zbrojoną tradycyjną metodą, tzn. rozprowadzić zaprawę zbrojącą, zatopić odpowiednio przyciętą siatkę
i zacierać "mokrym w mokre".

Sposób nakładania

Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

Utylizować jak odpady budowlane.Utylizacja

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

Infolinia
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