
Techninė informacija 6680/55-160

Capatect-Thermoschiene
6680/55-160
PVC profilis su 55, 100 ir 160 mm iškyša apatiniam cokolio
kraštui.

Produkto aprašymas

PVC profilis su 55 mm iškyša kaip apatiniu atraminiu paviršiumi fasadinėms izoliacinėms plokštėms
arba su 55, 100 ir 160 mm iškyšomis kaip apatinis sistemos baigiamasis kraštas kartu naudojant
„Capatect-Thermoprofil 6680/30“.

Paskirtis

Plastikinis profilis - optimalus šalčio tiltelio sprendimas.Savybės

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

BaltaSpalvos

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

Laikymas

Profilių plotis: 55, 100 ir 160 mm
Profilių ilgis: 200 cm

Techniniai duomenys

„Capatect-Thermoprofil 6680/30″Papildomi produktai

6680/55
6680/100
6680/160

Produkto numeris

Dengimas

Šiurkštus, jei jų yra, pašalinti, tinko tuštumėles užtinkuoti.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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„Capatect-Thermoschiene” termoprofilis prie pagrindo tvirtinamas sistemai priklausančiais „Capatect-
Montage-Schlagschrauben″ įkalamaisiais varžtais kas 30 cm be įtempio pagal vedlinę. 
Pagrindo nuokrypiai išlyginami „Capatect-Distanzstücken 634/50” tarpinėmis.
Profiliai vienas su kitu sujungiami paliekant 3 mm tarpelį. Kad būtų lengviau montuoti, naudojamos 
„Capatect-Sockelschienenverbinder” cokolio profilių jungtys. Sumontavus, jos pašalinamos, kad
nekliudytų plėstis į ilgį.

Sistemos apatinio krašto užbaigimui „Capatect-Thermoschiene” parenkami atitinkamai pagal
izoliacinės medžiagos storį, naudoajami kartu su „Capatect-Thermoprofil 6680/30″ profiliais:

„Capatect-Thermoschiene 6680/55" profiliai, kai izoliacinės medžiagos storis 60-100 mm
„Capatect-Thermoschiene 6680/100" profiliai, kai izoliacinės medžiagos storis 100-150 mm
„Capatect-Thermoschiene 6680/160" profiliai, kai izoliacinės medžiagos storis 160-200 mm

Montavimas

Nuorodos

Medžiagos likučius sutvarkyti pagal EAK 170904 (mišrios statybinės ir griovimo atliekos).Atliekų tvarkymas
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