Informații tehnice Nr. 650/R

Capatect Glasgewebe Standard
Plasă de armare pentru sistemele de termoizolație Capatect

Descrierea produsului
Domeniu de utilizare

Proprietăți

Împachetare/Ambalare
Culoare
Depozitare
Date Tehnice

Produse complementare

Cod Produs

Plasă țesută din fibre de sticlă, utilizată ca armătură în cadrul sistemelor de termoizolație
Capatect, în combinație cu mase de șpaclu minerale sau organice:
- Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
- Capatect-Klebespachtel 186M
- Capatect-Klebespachtel 100R
- Capatect-ArmaReno 700
- Capatect-ArmaReno Sockel
- Carbon Minera
- CarbonSpachtel
- CarboNit
rezistentă la alunecare
rezistentă la întindere
fără aditivi de înmuiere
rezistentă la substanțe alcaline
dimensiune ochiuri 4 x 4 mm
Role 55 mp, 1100 x 500 mm
Orange
La loc uscat
Strat de acoperire 20–30 %, organic
Rezistență la tracțiune : min.2000 N / 5 cm
Greutatea specifică : 145 g/m 2 ± 5 %
Pierderea rezistenței la rupere după depozitare în mediu alcalin < 50 %

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

747707
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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
Reciclare

Cod deșeu EAK 101103 (materiale din fibră de sticlă) sau după codul EAK 170904
(deșeuri mixte de construcții)
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