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Capatect-Anputzleiste 3D
Mini 646
Dwuczęściowy profil ze średnią kompensacją przemieszczeń, do
montażu po przyklejeniu izolacji termicznej.

Opis produktu

Profil z tworzywa sztucznego przeznaczony do wykonywania wodoszczelnych (np. na zacinający
deszcz) uszczelnień i tworzenie połączeń między systemami Capatect ETICS i sąsiadującymi
elementami budowlanymi, oknami, drzwiami itp. Listwa ta nadaje się do okien o powierzchni do 10 m²
i grubości izolacji do 300 mm, do montowania w ościeżu lub w płaszczyźnie fasady. Profil montowany
jest tylko poprzez przyklejenie.

Zastosowanie

■ Montaż po przyklejeniu materiału termoizolacyjnego
■ Przejmowanie przemieszczeń 3D
■ Połączenie elastyczne, bez skręcania
■ Taka sama siatka jak w warstwie zbrojonej, brak obcego materiału w systemie
■ Taśma foliowa do ochrony ram okiennych
■ Samoprzylepny
■ Odporny na UV
■ Odporny na zacinający deszcz
■ Odporny na starzenie

Właściwości

Karton: 25 sztuk o długości 1,4 m = 35,0 m
Karton: 25 sztuk o długości 2,4 m = 60,0 m

Wielkość opakowań

Profil: białyBarwa

Przechowywać w pozycji leżącej, wolnej od naprężeń, chronić przed promieniami słonecznymi,
nagrzewaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Składowanie

- Listwa z tworzywa termoplastycznego nadającego się do recyklingu
- Pas z siatki zbrojącej Capatect-Gewebe 650/110 o szerokości ok 125 mm
- Szerokość profilu = 12 mm

Dane Techniczne

646/00
646/01

Produkt nr.

Sposób użycia

Powierzchnia przeznaczona do przyklejania listew musi być równa, czysta, sucha, mocna, stabilna,
wolna od substancji rozdzielających, nośna i przystosowana do klejenia. Przed użyciem wykonać
próbę przyczepności do zastanego podłoża.

Uwaga: bezpieczny montaż listew zapewniony jest wyłącznie w przypadku prawidłowego i zgodnego z
aktualnym stanem wiedzy technicznej zamocowania stolarki wykluczającego niekontrolowane ruchy
elementów.

Przygotowanie podłoża

1,0 m/mZużycie
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Podczas obróbki i w fazie montażu temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5 ° C
i wyższa niż +30 ° C. (patrz DIN 18345 punkt 3.1.3).

Warunki obróbki

Profil należy przykleić po uprzednim montażu płyt termoizolacyjnych. Podłoże na którym będziemy
kleić musi być gładkie, równe, czyste, suche, nie zmarźnięte, stabilne i wolne od substancji
zmniejszających przyczepność. Należy zwrócić uwagę na zastosowaną fabrycznie obróbkę
powierzchni. Przed mocowaniem profilu należy koniecznie wcześniej wykonać na podłożu test
przyczepności. Wszystkie czynności dotyczące profilu (przycinanie na odpowiednią długość,
ukosowanie itp.) należy wykonać przed klejeniem. Następnie ułożyć odpowiednio profil i docinąć od
góry do dołu. Po właściwym spozycjonowaniu profilu należy go docinąć na całej długości. Siła docisku
jest decydująca dla siły klejenia i późniejszej ostatecznej przyczepności.
Zbrojenie lub powłoka z tynku nie może przekroczyć ustalonego punktu łamania mostka gnącego,
ponieważ w przeciwnym razie mostek gnący nie będzie mógł być oddzielony. Folia ochronna powinna
pozostać do zakończenia prac. Po związaniu tynku wierzchniego należy ostrożnie zgiąć klapkę
zabezpieczającą i usunąć folię ochronną.

Montaż

Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

Utylizować jak odpady budowlane mieszane i rozbiórkowe.Utylizacja

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

Infolinia
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