Fișa tehnică nr. 668

Capatect-Tropfkantenprofil

Profil din PVC cu picurător, prevăzut cu plasă de armare
Descrierea produsului
Domeniu de aplicare

Profil din PVC cu picurător, prevăzut cu plasă de armare. Se utilizează pentru armarea și protecția
colțurilor exterioare a deschiderilor (ex. geamuri, uși), sau în alte zone orizontale, în cadrul sistemelor de termoizolație Capatect.

Proprietăți

Culoare

Depozitare

Profil din PVC, cu muchie de picurare, prevăzut cu plasă de armare
Montaj și aliniere precisă datorită unui dispozitiv de cuplare și aliniere
Profil: alb
Plasă de armare: portocaliu
Loc uscat, ferit de umezeală. Poziție orizontală, ferit de razele solare directe.

Date tehnice

Cod produs

Lungime profil: 2,5 m
Prevăzut cu plasă de armare cu lățime de 13cm x 13 cm
668/00

Aplicare
Pregătirea stratului suport

Consum
Condiții de aplicare
Mod de aplicare

Suprafața de aplicare trebuie să fie plană, curată, uscată, portantă. Stratul suport va fi curățat de
orice uleiuri sau substanțe neaderente.
1,0 m/m
Verificați fișa tehnică a mortarului de armare.
Profilul cu picurător Capatect-Tropfkantenprofil se montează înainte de aplicarea stratului de armare. Aplicarea se va face prin înglobarea profilului în masa de armare și nu prin lipire doar în
puncte. Utilizați dispozitivele de îmbinare pentru alinierea profilelor. Curățați excesul de adeziv de
pe muchia de picurare a profilului.
Suprapuneți cu 10 cm plasa de armare generală peste plasa profilului cu picurător.
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Indicații
Reciclare

Resturile de material cât și ambalajul devin gunoi menajer.
Dezafectarea lor se va face în concordanță cu reglementările autorităților locale sau conform
standardului european EWC(European Waste Catalogue) 101103 sau conform EWC 170904

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate situațiile întâlnite în practică, precum și
pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. Nu ezitați consultarea personalului nostru
tehnic sau a reprezentanților noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu
pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro

Informații tehnice Nr. 668/00 · Ediție: Septembrie 2015

Aceste informaţii tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoştinţe tehnice şi a experienţei noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport şi condiţiile
obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinaţia utilizării şi cu condiţiile individuale de aplicare. În
cazul apariţiei unei ediţii mai noi, acest document îşi pierde valabilitatea. Informați-vă privind actualitatea acestei fişe cu informații tehnice pe www.caparol.ro.
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