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Capatect-Sockelschiene 6700
Aluminiowy profil cokołowy z wykształconym kapinosem.

Opis produktu

Profil cokołowy / startowy tłoczony z aluminium ze specjalnie profilowanym kapinosem. Do stosowania
we wszystkich systemach Capatect.

Zastosowanie

■ Sztywny profil wykonany z tłoczonego aluminium
■ Zamyka dolną krawędź systemu
■ Odprowadza wody opadowe

Właściwości

Naturalne aluminiumBarwa

Przechowywać w suchym miejscu w pozycji leżącej, chronić przed działaniem wilgoci.Składowanie

■ Capatect-Sockel-Eckprofil „Plus” 6690/05-20
Z wyciętą w kształt V ścianką wewnętrzną, wyginany do 90° element profilu cokołowego do
jednoczęściowego wykształcania naroży zewnętrznych. Mocowany co najmniej dwoma wkrętami.
Długość: 835 mm
Karton: 5 sztuk

■ Capatect-Montage-Set 619/00 (mały)
Do mocowania profili cokołowych.
Karton zawiera:
80 szt. wkrętów wbijanych Ø 6 mm, długość 60 mm
20 szt. łączników do profili cokołowych

■ Capatect-Montage-Set 619/01 (duży)
Do mocowania profili cokołowych.
Karton zawiera:
150 szt. wkrętów wbijanych Ø 6 mm, długość 60 mm
40 szt. łączników do profili cokołowych
50 szt. podkładek dystansowych grubości 3 mm

■ Capatect-Distanzstuecke-Set 634/50
Podkładki dystansowe do niwelowania nierówności ścian i liniowego montażu profili cokołowych. Z
twardego PCV.
Karton zawiera:
190 szt. podkładek grubości 3 mm
190 szt. podkładek grubości 5 mm
20 szt. podkładek grubości 10 mm

■ Capatect-Montage-Schlagschrauben 612
Wkręty do mocowania profili cokołowych. Karton 100 szt.
Ø 8 mm, długość 60 mm, nr produktu 612/06
Ø 8 mm, długość 80 mm, nr produktu 612/08.

Produkty uzupełniające
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Nr. produktu Do płyt termoizolacyjnych o
grubości
(mm)

Wysięg
(mm)

Dugość 
(mm)

Opakowanie

6700/05 50 mm 53 mm 2000 10 szt. = 20 m

6700/06 60 mm 63 mm

6700/07 70 mm 73 mm

6700/08 80 mm 83 mm

6700/10 100 mm 103 mm

6700/12 120 mm 123 mm

6700/14 140 mm 143 mm

6700/15 150 mm 153 mm

6700/16 160 mm 163 mm

6700/18 180 mm 183 mm

6700/20 200 mm 203 mm

Inne wymiary na zapytanie

Produkt nr.

Sposób użycia

Oczyścić ścianę z resztek zapraw, zaszpachlować wgłębienia. Usunąć ewentualne resztki oleju
pochodzące z procesu produkcji profili.

Przygotowanie podłoża

1,0 m/mZużycie

Profil Capatect-Sockelschiene dobrany odpowiednio do grubości płyt termoizolacyjnych zamocować w
linii i płaszczyźnie przy pomocy wkrętów montażowych 612/06-08 przykręcając do podłoża w
odstępach co ok. 30 cm. Podłużne otwory montażowe umożliwiają dokładny montaż. Profile łączyć
przy pomocy specjalnych łączników do szyn Capatect-Sockelschienen-Verbinder 698/01. Nierówności
podłoża wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych Capatect-Distanzstück 634/50.

Montaż

Wskazówki

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

Infolinia
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