Informații tehnice Nr. 650/R

Caparol Glasgewebe
Plasă de armare pentru sistemele de termoizolație Caparol

Descrierea produsului
Domeniu de utilizare

Proprietăți

Împachetare/Ambalare
Culoare
Depozitare
Date Tehnice

Produse complementare

Plasă țesută din fibre de sticlă, utilizată ca armătură în cadrul sistemlor de termoizolație Caparol, în
combinație cu mase de șpaclu minerale sau organice.

rezistentă la alunecare
rezistentă la întindere
ușor de aplicat
rezistentă la substanțe alcaline
dimensiune ochiuri 4 x 4,5 mm
Role 55 mp, 1100 x 500 mm
Orange
La loc uscat
Dimensiunea ochiurilor: 4,0 x 4,5 mm
Greutatea specifică : 145 g/m 2 + 10 %
Grosimea plasei de armare (0,5 ± 0,2) mm

Capatect-Diagonalarmierung 651/00
Plasă de armare gata tăiată pentru armarea diagonală a colțurilor deschiderilor din fațadă
ex.: uși și ferestre
Dimensiuni: cca. 330 x 545 mm
Ambalare : Cutie cu 100 buc

Informații tehnice Nr. 650/R
Consum

1,1 m2/m2

Aplicare

Montajul plasei de armare se realizează pe verticală, începând de la partea superioară a peretelui.
Aplicați masa de șpaclu cu ajutorul unei gletiere din inox, pe o suprafață de lățimea plasei de
armare. Utilizâd un fier de glet dințat asigurați o grosime uniformă a masei de armare. Fixați plasa
în stratul ud, apoi înglobați plasa de la centru spre colțuri apăsând ușor cu o gletieră. Asigurați-vă
că plasa de armare este înglobată în treimea superioară a masei de șpaclu. Fâșiile de plasă se
vor suprapune minim 10 cm. Respectați grosimea masei de șpaclu recomandată în fișa tehnică.

Indicații
Eliminare

Resturile de material se evacuează ca deşeuri de construcţie sau demolare în concordanță cu
reglementările autorităților locale.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate situațiile întâlnite în practică, precum și pregătirea
acestora din punct de vedere tehnic. . În cazul necesității pregătirii unor straturi
suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, 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

telefon: 0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro
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