
Techninė informacija 090

Capatect-WDVS-Putzträgerplatte
090
Cementu surišta, mineralinė tinko pagrindo plokštė išorinių sienų
aptaisams ir specialioms konstrukcijoms
 

Produkto aprašymas

Nedegi tinko pagrindo plokštė išorinių sienų aptaisams bei specialioms konstrukcijoms.Paskirtis

■ Stabilios formos.
■ Atspari senėjimo procesui.
■ Netręšta.
■ Briaunos formuojamos bukos.

Savybės

1 paletė – 48 m2 (50 vnt.)
½ paletės – 24 m2 (25 vnt.)

Pakuotė/ indų talpa

PilkaSpalvos

Sausoje, nuo drėgmės apsaugotoje vietoje.
Apsaugoti nuo galimų atmosferos veiksnių.

Laikymas

■ Šilumos laidumas: 0,35 W/(m · K)
■ Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2 O: 38
■ Atsparumas temperatūrai: atspari šalčiui pagal DIN 52104
■ Tūrinis svoris: ≤ 1360 kg/m3 

■ Lenkiamojo tempimo stipris: ≥ 6,2 N/mm2 

■ Gaisrinė laikysena: nedegi A1 – DIN 4102, bandymo
protokolas 3316/1766-a

■ Sertifikuotos kokybės kontrolė: FMPA, Štutgartas
■ Lenkimo modulis: ≥ 2000 N/mm2 

■ Su plotu susijusi masė: ≤ 17 kg/m2 

■ Brinkimas laikant drėgnomis sąlygomis
(23°C, 50%, po 90 d.):

0,16 mm/m

■ Temperatūrinis ilgėjimo koeficientas: 7 · 10-6 K-1

Techniniai duomenys

090/00 (48 m²)Produkto numeris

090/01 (24 m²)

1200 x 800 x 12,5 mm
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Dengimas

1 m2/m2Sąnaudos

Dengimo temperatūra
Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė
kaip 30°C.
Žr. ATV DIN 18345, 3.1.3 punkto komentarą apie netinkamas klimato sąlygas.

Dengimo sąlygos

„Capatect-WDVS-Putzträgerplatte“ plokštės klijuojamos visu paviršiumi specialiais klijais ir glaistu
sudurtinai. Plokštę būtina pritvirtinti smeigėmis. Dengiant fasadą, reikia atkreipti dėmesį, kad 
termoizoliacija „Capatect-WDVS -Putzträgerplatte“ plokšte aptaisytoje zonoje turi būti atitinkamai
plonesnė palyginti su aukščiau esančia izoliacine plokšte.
Plokštė gali būti dengiama paliekant laisvą kraštą, kuris sudaro 1/3 plokštės storio. Likusi dalis turi būti
priklijuojama visu paviršiumi ir papildomai pritvirtinama smeigėmis pagal projektuotojo duomenis.

Montavimas

Nuorodos

Plokštės likučius sutvarkyti kaip statybinį laužą.Atliekų tvarkymas

ETA-07/0173Leidimas

Tel. 8 5 2602015
Faks. 8 5 2639283
El. paštas info@caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras

 

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie
tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojęs. Ar ši informacija aktuali, visada galite pasitikrinti www.caparol.lt.
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