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Capatect-Rollladenanschlußprofil
648
Profilis šoninei jungčiai prie kreipiamųjų.
Lanksti kilpa perima deformaciją.

Produkto aprašymas

Kaip šoninė jungtis prie kreipiamųjų (pvz., žaliuzių kreipiamųjų ir pan.). Padeda suformuoti ir
užsandarinti jungtis su besiribojančiais konstrukciniais elementais sudėtinėje šiltinimo sistemoje.
Montuoti reikia be sandūrų, didžiausias įtvirtinimo ilgis - 1,40 m arba 2,40 m, priklausomai nuo profilio
ilgio.

Paskirtis

■ Nestandus tinko kevalo prijungimas.
■ Lanksti jungtis (be varžtų).
■ Lanksti kilpa perima deformaciją.
■ Tinklelis toks pat, kaip naudojamas paviršių armavimui. Su šiltinimo sistema derantis produktas.
■ Limpantis.
■ Atsparus UV spinduliams.
■ Atsparus liūtims.
■ Atsparus senėjimui.
■ Nuėmus apsauginį antdėklą lieka tolygaus pločio kraštinės siūlės; nereikia atskirti  pjūviu.

Savybės

Kartoninė dėžė, 25 vnt. (po 1,4 m = 35,0 m)
Kartoninė dėžė, 25 vnt. (po 2,4 m = 60,0 m)

Pakuotė/indų talpa

Profilio korpusas - baltas.Spalvos

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

Laikymas

■ Ilgis 1,40 m arba 2,40 m.
■ Tinklelio juostos iš „Capatect-Gewebe 650/110″, apie 130 mm pločio.
■ Profilio plotis = 13 mm

Techniniai duomenys

648Produkto numeris

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 ir išvengti neleistinų poslinkių (deformacijų), langai ir durys turi
būti įmontuoti pagal galiojančias direktyvas (pvz., RAL langų ir namų durų kokybės sąjunga) ir
naujausią technikos lygį.

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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Profiliai montuojami prieš pat klijuojant izoliacines plokštes. Ilgesnis periodas tarp profilių sumontavimo
ir izoliacinių plokščių klijavimo, gali turėti neigiamos įtakos profiliams. Kraštą, prie kurio bus
montuojamas profilis, išmatuoti ir pažymėti ant pagrindo. Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas,
neįšalęs, stabilus, jame neturi būti sukibtį mažinančių medžiagų: riebalų, purvo, dulkių, suodžių,
dumbliagrybių ir pan. Atkreipkite dėmesį į gamykliniu būdu padengtą paviršių dangą.
Prieš klijuojant profilius, būtina atlikti klijavimo bandymą. Visi darbai: profilių patrumpinimas,
nusklembimas - atliekami prieš klijuojant. Pirmiausia reikia pasirinkti vietą, kur bus
klijuojamas profilis, ir prispausti jį nuo viršaus į apačią. Nustačius tinkamą vietą, profilį tvirtai prispausti
per visą ilgį. Nuo prispaudimo stiprumo priklauso klijuojamoji jėga ir galutinė sukibtis.

Montavimas

Langų rėmai uždengiami plėvelės juostomis, jas atitinkamai pritvirtinant. Prie plėvelės lipnios juostos
išorinės dalies galima pritvirtinti lango apdengimo plėvelę. Po to klijuoti izoliacines plokštes, jos
lygiuojamos sulig priekiniu PVC profilio kraštu. Tinklelį įterpti į armavimo masę. Plėvelės juostas
atsargiai nuimti, kai sukietėja (susiriša) padengtas viršutinis tinkas.

Nuorodos

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

Klientų aptarnavimo centras
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