
Techninė informacija 042

Capatect-Rolleck 042
Iš vidinės pusės sustiprintas stiklo pluošto kampinis profilis

Produkto aprašymas

Briaunų apsauga ir tiesiklis naudojant „Capatect-WDVS A ir B“ sudėtines termoizoliacines sistemas.
Specialiai sukurtas ne stačiakampio formos išoriniams kampams.

Paskirtis

■ 125 x 125 mm stiklo pluošto profilis su plastikiniu vidiniu kampu.
■ Vidinis profilio kampas nėra kietas, todėl profilį galima pritaikyti tiek smailiems, tiek bukiems

kampams.
■ Leidžia tiksliai apdoroti briaunas.
■ Ties kampu nuo paviršiaus pusės nereikia užtempti tinklelio.
■ Naudoti  tik sistemoje leidžiamus produktus.

Savybės

Kartoninė dėžė, kurioje yra  25,0 m profilio.Pakuotė/indų talpa

OranžinėSpalvos

Sausai, saugoti nuo drėgmės.Laikymas

042/00Produkto numeris

Dengimas

Klojinio kraštas turi būti švarus, sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą ir be sukibtį mažinančių dalelių.Pagrindo paruošimas

„Capatect-Rolleck" kampinis profilis pritvirtinamas prie briaunų, sistemos armavimo mase padengus
visą paviršių (ne atskiras vietas).
Ties sandūromis paliekama 10 cm užlaida. Atitinkamai išėmus vidinį sutvirtinimą.

Dengimo būdas

Langų angokraščiams suformuoti išpjaunama detalė, atitinkanti angokraščio gylį. Armuojant visą
paviršių, paviršiaus armavimo tinklelį dengti iki briaunos, jos neapgaubiant.
„Capatect-Rolleck” ir paviršiaus armavimo tinklelis turi persikloti iš abiejų pusių maždaug per 10 cm.

1,0Sąnaudos

Dengimo temperatūra:
Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.

Dengimo sąlygos
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Nuorodos

Medžiagos likučius sutvarkyti pagal EAK 101103 (senos stiklo audinio medžiagos) arba pagal EAK
170904 (mišrios statybinės ir griovimo atliekos).

Atliekų tvarkymas

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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