
Techninė informacija 661

Capatect-Putzabschlußprofil 661
Sustiprintas plastikinis profilis su grioveliu ir standžiai sujungta
tinklelio-prijungties juosta užbaigti ir atskirti  tinkuotus paviršius,
perforuotas

Produkto aprašymas

Tinkavimo ir glaistymo profilis, padedantis suformuoti viršutinį ir apatinį kraštus, atskirti šonine riba
tinko faktūras ir skirtingų spalvų paviršius, taip pat ir kaip audinio tapetų (Photo Vision) užbaigimo riba.

Paskirtis

- Plastikinis kampinis profilis, perforuotas, su grioveliu.
- Toks pats tinklelis kaip ir armuojant paviršius, todėl tai - prie sistemos deranti medžiaga.
- Atsparus UV spinduliams.
- Švari tinko riba.
- Atsparus senėjimui.
- Paprasta dengti.

Savybės

Kartoninė dėžė, 25 vnt. po 2,5 m = 62,5 mPakuotė/indų talpa

Profilio korpusas baltasSpalvos

Laikyti lygioje, nuo ilgalaikių saulės spindulių apsaugotoje vietoje, be įtempio, saugoti nuo įkaitimo ir
mechaninės apkrovos.

Laikymas

- Profilių plotis 13 mm.
- Griovelis 5 mm.
- Ilgis 2,50 m.
- Tinklelio juostos iš „Capatect-Gewebe 650“, apie 130 mm pločio.

Techniniai duomenys

661Produkto numeris

Dengimas

Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovas ir be sukibtį mažinančių dalelių.Pagrindo paruošimas

1,0 m/mSąnaudos

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
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Tinkavimo profiliai, atskirti skirtingoms dangoms, montuojami išdžiūvus armuotiems paviršiams.
Tinkavimo profilis tvirtinamas pagal vedlinę ir svambalą, sudurtinai.
Armavimo masė dengiama per profilio ir tinklelio juostos plotį, kad būtų galima tolygiai įdėti ir įspausti
tinkavimo profilį norima kryptimi (tinklelio juostos eina dengiamo faktūrinio tinko kryptimi). Profilį visada
įmontuoti taip, kad atsiradęs vanduo galėtų nekliudomai nutekėti.
Žiūrint iš viršaus, neturėtų būti jokių išsikišusių kraštų.
Kiti sistemos sluoksniai dengiami tik visiškai išdžiūvus. Viršutinis tinkas turi baigtis sulig grioveliu, kad
nesikauptų vanduo. Griovelis lieka matomas kaip skiriamoji linija.

Montavimas

Nuorodos

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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