
Techninė informacija 659/00

Capatect 3D-Anputzleiste 659/00
Dviejų dalių deformacijas neutralizuojantis jungties profilis,
įtaisomas šiltinimo plokštės lygyje.

Produkto aprašymas

Liūtims atsparus sandariklis ir prijungtis tarp „Capatect-WDVS“ sistemų ir besiribojančių konstrukcinių
dalių, langų, durų ir t.t. Šį profilį galima sudurti, tinka į angokraščius sulig fasadu langams iki 10 m2 ir
kai izoliacijos storis iki 300 mm. Dviejų dalių tinkavimo profilis (sumontuotas), gebantis nuslopinti 3
dimensijų deformacijas. Prie „3D-Anputzleiste“ yra lipni sandarinimo juosta profiliui pritvirtinti. Profilis
priklijuojamas,  tvirtinti varžtais nereikia.

Paskirtis

■ Be standžios jungties prie tinkuoto paviršiaus.
■ 3D deformacijų nuslopinimas.
■ Lanksti prijungtis be varžtų.
■ Švarus užbaigimas.
■ Dviejų dalių profilį galima įstumti vieną į kitą.
■ Toks pats tinklelis kaip ir armuojant paviršius, todėl tai - prie sistemos deranti medžiaga.
■ Sandarinimo juostos apsaugą garantuoja papildomas tarpiklis.
■ Plėvelės juostos langų rėmams apdengti.
■ Lipnus.
■ Užsandarina ilgam.
■ Atsparus liūtims.
■ Siūlės nereikalauja priežiūros.
■ Atsparus UV spinduliams.
■ Paprastai įrengiamas.
■ Jokių papildomų valymo darbų.
■ Sumažina triukšmo perdavą.
■ Nereikia papildomos lipnios juostos.

Savybės

Kartoninė dėžė, 25 vnt. po 2,2 m = 55 mPakuotė/indų talpa

Profilio korpusas baltasSpalvos

Laikyti lygioje, nuo ilgalaikių saulės spindulių apsaugotoje vietoje, saugoti nuo mechaninės apkrovos.Laikymas

■ 5 mm juosta su grioveliu.
■ Tinklelio juostos iš „Capatect-Gewebe 650“, apie 135 mm pločio.
■ Profilio medžiaga: polivinilchloridas.
■ Sandariklio medžiaga: termoplastiniai elastomerai (TPE).
■ Plastikinis profilis su PE sandarinimo juosta 13 x 3 mm.
■ Lipni plėvelė.
■ TPE lankstas ir sandariklis.
■ Deformacijas neutralizuoja guminiai tarpikliai ir lankstai.
■ Profilių plotis 13 mm.

Techniniai duomenys

659/00Produkto numeris



Techninė informacija 659/00
Dengimas

Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovas, be sukibtį mažinančių dalelių ir
tinkamas klijuoti. Reikia atlikti bandomąjį profilio klijavimą prie originalaus pagrindo.

Nuoroda
Siekiant užtikrinti profilio patikimumą, langai ir durys turi būti įmontuoti pagal galiojančias direktyvas
(pvz., RAL kokybės sąjungos) ir naujausią technikos lygį, kad nebūtų neleistinų deformacijų.

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

Profiliai klijuojami prieš pat tvirtinant izoliacines plokštes. Sumontavus iš anksto, tai gali turėti
neigiamos įtakos profilių sukibčiai. Numatytą kraštą išmatuoti ir pažymėti ant pagrindo. Klijuojamasis
pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, neįšalęs, stabilus ir jame neturi būti medžiagų: riebalų,
purvo, dulkių, suodžių, dumbliagrybių ir pan., kurios gali mažinti sukibtį. Atkreipkite dėmesį į gamykloje
padengtą paviršių dangą. Prieš klijuojant tinkavimo profilius, būtina atlikti klijavimo bandymą. Visi
darbai (profilių patrumpinimas, nusklembimas) atliekami prieš klijuojant profilius. Pirmiausia nustatyti
tinkavimo profilio vietą ir prispausti nuo viršaus į apačią. Nustačius tinkamą vietą, profilį tvirtai
prispausti per visą ilgį. Nuo prispaudimo stiprumo priklauso klijuojamoji jėga ir galutinė sukibtis.

Montavimas

Plėvelės juostomis apdengiami langų rėmai ir atitinkamai pritvirtinama. Prie išorinės plėvelės lipnių
juostų galima tvirtinti langų apdengimo plėvelę, galiausiai izoliacinės plokštės klijuojamos taip, kad jos
būtų sulig PVC profilio priekiniu kraštu. Tinklelio juostas įspausti į naudojamą armavimo masę.
Padengtam viršutiniam tinkui sukietėjus, plėvelės juostas atsargiai nuimti.

Nuorodos

Medžiagos likučius sutvarkyti 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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