
Techninė informacija 6660

Capatect-Dehnfugenprofile
„Plus“ 6660, 6670
Specialieji profiliai su balta siūlių juosta ir stiklo audinio juostomis

Produkto aprašymas

Vertikalioms deformacinėms siūlėms, naudojant „Capatect-WDVS A ir B“ sudėtines šiltinimo sistemas.
„E” tipas: siūlėms sulig paviršiumi.
„V” tipas: siūlėms vidiniuose kampuose.

Paskirtis

■ Leidžia tiksliai suformuoti deformacines siūles.
■ Atsparūs atmosferos veiksniams.
■ Atsparūs UV spinduliams.
■ Dažomi.
■ Įrengiama per vieną darbo ciklą.
■ Tinka įvairaus storio izoliacinėms medžiagoms.
■ Su grioveliu paviršių dangai.
■ 5-25 mm pločio siūlėms.
■ Iš abiejų pusių 10 cm pločio tinklelio juostos.
■ Ilgis: 2,50 m.

Savybės

Kartoninė dėžė, 25 vnt. po 2,50 m = 62,5 mPakuotė/indų talpa

Laikyti lygioje, sausoje vietoje, saugoti nuo drėgmės.Laikymas

„E” tipas: 6660/00
„V” tipas: 6670/00

Produkto numeris

Dengimas

Deformacinės siūlės izoliacinėje plokštėje turi būti išdėstomos  tiksliai tolygaus pločio 5-25 mm. Esant
reikalui, apdoroti šonus.

Pagrindo paruošimas

Deformacinės siūlės profilis („E” arba „V” tipo) įdedamas, prieš dengiant armavimo sluoksnį. Armavimo
masė dengiama ant izoliacinių plokščių apie 15 cm iš abiejų siūlės pusių. Tinklelio juostas įterpti į
šviežią armavimo masės sluoksnį ir nuglaistyti.

Patarimas
Kad siūlės būtų vienodo pločio, galima įterpti polistireno juostas arba pan. kaip tarpiklį, kuris kartu
apsaugo siūlės profilį nuo sutepimo armuojant ir tinkuojant. Juostą nuimti tik atlikus visus darbus.

Dengimo būdas

1,0 m/mSąnaudos

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 pluošto medžiagos) arba pagal EAK
170704 (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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