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Informații tehnice
Accesorii pentru sisteme de termoizolație

Stimați parteneri,
Avem plăcerea să vă prezentăm trei noi accesorii utilizate în construcția sistemelor
de termoizolație, ce au menirea de a susține calitatea, rapiditatea și eficiența execuției.
Capatect Sockelschienen-Aufsteckprofil
Fisurile sunt una din principalele cauze pentru deteriorarea unui sistem de termoizolație. O
zonă cu mari șanse de apariție a fisurilor este la îmbinarea șinei de soclu cu plăcile
termoizolante. Datorită faptului că masa de șpaclu are o aderență insuficientă la profilul de
soclu, fisurile nu întârzie să apară.
Noi vă oferim soluția: Capatect Sockelschienen-Aufsteckprofil - profil de conexiune din
material plastic cu picurător și plasă de armare din țesătură de fibre de sticlă. Profilul asigură
o conexiune fermă între șina de soclu și stratul de armare al sistemului de termoizolație,
eliminând astfel riscul apariției fisurilor.
Profilul este ușor de montat: se conectează la șina de soclu și se înglobează în masa de
armare. Pentru a evita ca zonele de îmbinare dintre profile să coincidă cu cele ale șinei de
soclu, lungimea profilului este diferită de lungimea șinei de soclu.
Lățime plasă armare

10 cm

Culoare plasă armare

Portocaliu

Lungime profil

2,5 ml

Cod produs

135.0525.CT

Preț

11,63 lei/buc

Durabilitatea și eficiența unui sistem de termoizolație sunt determinate într-o măsură
considerabilă de calitatea execuției și a materialelor utilizate. Dar la fel de important este
aspectul final al fațadei și aprecierea beneficiarului. Veți obține finisaje de calitate și durabile
utilizând profilul de armare pentru colțuri arcuite – Capatect Arkade-Eckschutz și profilul
de separație a două zone de finisaj cu nuanțe sau structuri diferite - Capatect
Putzabschlussprofil.
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Capatect Arkade-Eckschutz
Capatect Arkade-Eckschutz este un profil de colț din material plastic, cu plasă de armare
din țesătură de fibre de sticlă, utilizat pentru armarea bolților și a muchiilor arcuite.
Lățime plasă armare

10x15 cm

Culoare plasă armare

Portocaliu

Lungime profil

2,5 ml

Cod produs

176.3025.CT

Preț

11,80 lei/buc

Capatect Putzabschlussprofil
Capatect Putzabschlussprofil este un profil din masă plastică cu plasă de armare din fibră
de sticlă, utilizat la realizarea închiderilor sau a trecerilor de la o tencuială cu un tip de
structură sau nuanță la alta.
Lățime plasă armare

12 cm

Culoare plasă armare

Portocaliu

Lungime profil

2,5 ml

Cod produs

121.0320.CT

Preț

7,68 Lei/buc

Pentru informații suplimentare sau consultanță tehnică nu ezitați să ne contactați sau să
accesați pagina www.caparol.ro

Departamentul Suport și Dezvoltare
Tel.: 0265 / 320 354, Fax : 0265 / 320 522
Tel. Verde : 0800 800 600
E-mail : tehnic@caparol.ro
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