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Capatect
IDS Armierungsgewebe
Specialus, tvirtas stiklo pluošto audinio armavimo tinklelis, skirtas
vidinio šiltinimo sistemoms

Produkto aprašymas

Armavimo tinklelis naudojamas vidinio šiltinimo sistemose „Capatect  IDS Aktiv“ ir „Capatect  IDS
Mineral“. Armavimo tinklelis įterpiamas į „IDS Meistermörtel“ mineralinį klijavimo ir armavimo skiedinį.

Paskirtis

■ Tvirtas
■ Labai atsparus tempimui
■ Be plastiklių
■ Atsparus šarmams
■ Akių dydis apie 4 x 4 mm
■ Kraštai nupjauti

Savybės

Pakuotė/indų talpa

IDS Armierungsgewebe

Rulono ilgis Rulono plotis m²/rulonas

50 m 1000 mm 50 m²

Balta.Spalvos

Sausoje vietoje.Laikymas

■ Pailgėjimas: 3,5 %.
■ Pradinis atsparumas plyšimui: (metmenų ir ataudų): 1500N/5 cm.
■ Paviršinė masė: 118 g/m2

■ Atsparumo plyšimui sumažėjimas po laikymo šarminėje aplinkoje: < 50% (1000 N/5 cm; 6 val.
greitasis testas pagal DIN EN ISO 13934-1).

Techniniai duomenys

■ „Capatect-Diagonalarmierung 651/00"Papildomi produktai

Stiklo audinio kirpinys papildomam skersiniam armavimui angų kampuose (pvz., langų ir durų).
Matmenys apie 330 x 500 mm. Pakuotė: 100 vnt. kartoninėje dėžėje.
■ „Capatect-Sturzeckwinkel 651/20"

Stiklo pluošto lankstinys skersiniam ir vidinių kampų armavimui tarp sąramos ir angokraščio.
Matmenys apie 200 x 200 mm. Iki 20 cm gylio angokraščiui. Pakuotė: 25 vnt. kartoninėje dėžėje.
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Dengimas

1,1 m2/m2Sąnaudos

„IDS Meistermörtel“ skiedinį dengti per tinklelio plotį ant izoliacinių plokščių per visą paviršių, maždaug
2/3 tikslinio storio sluoksniu. Be raukšlių įspausti „IDS Armierungsgewebe“ armavimo tinklelį. Juostas
ties sandūromis užleisti maždaug 10 cm. Po to nuglaistyti užgriebiant už dar drėgno paviršiaus, kad
skiediniu būtų padengtas visas tinklelis.

Dengimas

Armavimo sluoksnio storis turėtų būti 5 mm.

Nuorodos

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

Atliekų tvarkymas

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras
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