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Capatect
IDS Armierungsgewebe
Siatka z włókna szklanego do stosowania w systemach ocieplenia
ścian od wewnątrz Capatect IDS.

Opis produktu

Siatka zbrojąca do stosowania w systemach ocieplenia ścian od wewnątrz IDS Aktiv i IDS Mineral do
zatapiania w: Capatect IDS Meistermörtel.

Zastosowanie

■ łatwa w nakładaniu
■ odporna na rozciąganie
■ nie zawiera zmiękczaczy
■ odporna na alkalia
■ wielkość oczka ok. 4 x 4 mm
■ o ciętych krawędziach

Właściwości

Wielkość opakowań

IDS Armierungsgewebe

długość szerokość rolki m²/rolkę

50 m 1000 mm 50 m²

białaBarwa

w suchym miejscuSkładowanie

■ rozciąganie: 3,5 %
■ początkowa odporność na zerwanie: (osnowa i wątek): 1500 N / 5 cm
■ ciężar powierzchniowy: 118 g/m²
■ utrata wytrzymałości na rozciąganie po działaniu alkaliów : < 50 % (1000 N / 5 cm; 6 h testy szybkie

według DIN EN ISO 13934-1)

Dane Techniczne

■ Capatect-Diagonalarmierung 651/00
do stosowania w narożnikach otworów ściennych t.j. np. okna i drzwi.
Wymiary: ok. 330 x 500 mm
Opakowanie jednostkowe: karton zawierający 100 sztuk

Produkty uzupełniające

■ Capatect-Sturzeckwinkel 651/20
Element uformowanej siatki do równoczesnego ukształtowania zbrojenia pionowego i
wewnętrznego narożnika pomiędzy ościeżem a otworem okiennym.

   Wymiary: ok. 200 x 200 mm
   dla głębokości otworu okiennego 20 cm.
   Opakowanie jednostkowe: karton zawierający 25 sztuk
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Sposób użycia

1,1 m2/m2Zużycie

Odpowiednią masę szpachlową nanieść na powierzchnię płyt docieplających na szerokość siatki i na
grubość ok. 2/3 grubości warstwy końcowej, a następnie wcisnąć w nią siatkę z włókna szklanego IDS
Armierungsgewebe, uważając aby nie powstały fałdy. Na stykach z sąsiednimi pasami siatkę należy
założyć na ok. 10 cm zakład. Całość zaszpachlować metodą „mokrym w mokre” uzyskując w ten
sposób całkowite pokrycie siatki zbrojącej na całej powierzchni. Całkowita grubość warstwy zbrojącej
zależy od rodzaju zastosowanej masy szpachlowej.

Aplikacja

Wskazówki

Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązujacymi przepisami.Utylizacja

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

Infolinia
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