
Techninė informacija 6680/30

Capatect-Thermoprofil 6680/30
Sudėtinis PVC profilis su lašikliu ir statiniu, kurio plotį galima
sumažinti, bei lipnia juosta.

Produkto aprašymas

Nulašėjimui suformuoti ties cokolio ir fasado izoliacinių sluoksnių sandūra arba ties skirtingo storio
fasado izoliacinių sluoksnių sandūromis. Nesusidaro šalčio tilteliai, kadangi nėra jungties su siena
(terminis atskyrimas). Juosta su dvigubu grioveliu tinkuojant leidžia tiksliai suformuoti briaunas.

Paskirtis

■ Plastikinis profilis su lašikliu ir stiklo audinio tinklelio juosta
■ Profilis gali būti 2 cm. susiaurinamas nulaužiant plastikinę juostą
■ Tikslus deformacijos neutralizavimas galinėje vedlinėje sumontavus kištukinę jungtį
■ Fasadinėms izoliacinėms plokštėms nuo 60 mm storio
■ Su dvipuse lipniąja juosta: montavimui su „Capatect-Thermoschiene 6800/55-160” profiliais

pagreitinti

Savybės

10 vnt. pakuotė (po 200 cm = 20,0 m)Pakuotė/indų talpa

BaltaSpalvos

Laikyti lygioje vietoje, apsaugotoje nuo ilgalaikių saulės spindulių. Saugoti, kad nebūtų įtempio,
mechaninės apkrovos ar įkaitimo. 

Laikymas

Profilio gylis: 7,4 cm
Profilio ilgis: 200 cm
Tinklelio aukštis: 13 cm

Techniniai duomenys

6680/55, 6680/100, 6680/160Papildomi produktai

6680/30Produkto numeris

Dengimas

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

„Capatect-Thermoprofil 6680/30” montuojamas ties fasado ir cokolio izoliacijų sandūra  prieš
paviršiaus armavimą. Po to paviršius pilnai nuglaistomas. Tarp fasado ir cokolio izoliacijos galimos
iškyšos iki 5 cm.
Fasadas gali būti šiltinamas ir prieš cokolio šiltinimą. Tam naudojami „Capatect-Thermoschiene
6800/55-160” profiliai. Tuo atveju „Capatect-Thermoprofil 6680/30" profilis integruota lipnia juosta
priklijuojamas prie apatinės fasado izoliacijos pusės ir nuglaistomas per visą paviršių.

Montavimas
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Sistemos apatinio krašto užbaigimui „Capatect-Thermoschiene 6800/55-160” profiliai naudojami
su  „Capatect-Thermoschienen 6800/55-160”  profiliais (juos parenkant atitinkamai pagal izoliacinės
medžiagos storį):

kai 60 – 100 mm - „Capatect-Thermoschiene 6680/55”

kai 100 – 150 mm - „Capatect-Thermoschiene 6680/100”

kai 160 – 200 mm - „Capatect-Thermoschiene 6680/160”

Tokiu atveju „Capatect-Thermoprofil” profilis įkišamas tarp izoliacinės plokštės ir „Capatect-
Thermoschiene” profilių.

Nuorodos

Medžiagos likučiai sutvarkomi 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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