Fișa tehnică nr. 6660

Capatect-Dehnfugenprofil
Profil pentru realizarea rosturilor de dilatație

Descrierea produsului
Scopul utilizării

Profil pentru realizarea rosturilor de dilatație verticale, utilizat în cadrul sistemelor de termoizolație
Capatect.
Tip E: Pentru rosturi de dilatație în același plan
Tip V: Pentru rosturi de dilatație de 900

Proprietăți

Lungime profil
Depozitare
Cod produs

Realizare precisă a rosturilor de dilatație
Rezistent la intemperii
Rezistent la raze UV
Poate fi revopsit
Aplicare economică într-o singură operație
Potrivit pentru toate grosimile de termoizolație
Flexibil pentru rosturi între 5-25 mm
Prevăzut cu plasă din fibră de sticlă de 10 cm lățime pe ambele părți
2,5 m
Loc uscat, ferit de umezeală. Poziție orizontală, fără tensionări, ferit de razele solare directe.
Tip E = 6660/00
Tip V = 6670/00

Fișă tehnică nr. 6660
Aplicare
Pregătire strat suport

Rosturile de dilatație se fac pe toată grosimea termoizolației. Din motive estetice și funcționale,
marginile rosturilor de dilatație trebuie finisate. Distanța dintre marginile rosturilor de dilatație trebuie sa fie între 5-25 mm.

Metode de aplicare

Rosturile de dilatație vor fi montate înainte de aplicarea stratului de armare.
Aplicați adeziv pe ambele părți a rosturilor de dilatație aprox. 15 cm lățime. Înglobați plasa din
fibră de sticlă a profilului în masa de armare, apoi suprapuneți 10 cm cu plasa de armare globală.

Recomandare

Pentru asigurarea uniformității rosturilor, introduceți in rostul de dilatație un distanțier (ex. fâșie
de polistiren). Acesta va menține profilul curat până la finalizarea lucrării.

Consum

1,0 m/m

Indicații
Reciclare

Resturile de material sau de ambalaj 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
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