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Capatect-Sockelschutzplatte
060/00
Mineralinė tinko pagrindo plokštė cokoliui

Produkto aprašymas

Mineralinė tinko pagrindo plokštė, skirta cokolio apsaugai „Capatect WDVS A+B“ šiltinimo sistemose.
Padidina atsparumą mechaninėms apkrovoms (smūgiams atsparus cokolis). 

Paskirtis

■ Reakcija į gaisrą: nedegi, A1 statybinių medžiagų klasė
■ Stabilios formos, atspari senėjimo procesui
■ Briaunos: bukos
■ Lengva pjaustyti, gręžti ir dengti
■ Didelis mechaninis stabilumas
■ Tausoja aplinką

Savybės

Pagal poreikį, pateiktą užsakymą.Pakuotė/indų talpa

PilkaSpalvos

■ Sockelschutzplatte plokštė:Laikymas

Sausoje, nuo drėgmės apsaugotoje vietoje. Plokštės turi būti apsaugotos nuo atmosferos veiksnių. 

■ Lipni juosta: 

Sausai, ne aukštesnėje kaip +50°C.

■ Sockelschutzplatte plokštė:Techniniai duomenys

    Kalcio silikato pagrindas
    Tankis apie 1,100 kg/m3

    Lenkiamasis stipris ≥ 8500 kPa
    Gniuždomasis stipris = 7700 kPa   
    Atsparumo vandens garų difuzijai koeficientas µ = 19
    Šiluminė varža = 0,193 W/mK   
    Atspari šalčiui

■ Lipni juosta:
Audinys labai atsparus plyšimui
Poliesteris ir klijai be minkštiklio
Atspari UV spinduliams, netręšta
Atspari šarmams

■ Sockelschutzplatte plokštė:
060/00

■ Lipni juosta:
060/10

Produkto numeris
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■ Sockelschutzplatte plokštė: 
800 mm x 620 mm x 10 mm

■ Lipni juosta: 
Ritinys: 50 m ritinys; plotis: 120 mm

Dengimas

Bendra informacija/ paruošimas:Įvadas

„Capatect-Sockelschutzplatte” galima klijuoti ant „Capatect-MW” arba „Capatect-PS –
Fassadendämmplatten” fasadinių izoliacinių plokščių. Prie izoliacinės plokštės jos klijuojamos visu
paviršiumi. „Capatect-Sockelschutzplatten” cokolio apsauginės plokštės klijuojamos ant pagrindų,
kuriuose nėra pralankų.

Cokolio zonoje reikia montuoti atitinkamai mažesnio storio izoliacinę plokštę nei likusiame fasade.
Plokštės klojamos perrišos būdu arba sudurtinai. Užrašai ant plokščių turi būti nukreipti į išorę.

Plokštės pjaustomos diskiniu pjūklu, siaurapjūkliu arba rankiniu diskiniu pjūklu. Cokolio apsauginę
plokštę įleisti iki 10 cm žemiau žemės lygio. Plokštė turi būti užsandarinama ir nutinkuojama (žr.
„Capatect-Perimeterdämmplatten 115” techninę informaciją).

■ Plokštė: 
1 m2/m2 = 2 plokštės

■ Lipni juosta: 
2,85 m/m2

Sąnaudos

Dengimo temperatūra:Dengimo sąlygos

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.

Termoizoliacinės plokštės padengiamos  „Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M” arba
„Capatect Klebe- und Armierungsmasse 190” klijuojamuoju sluoksniu. „Capatect-Sockelschutzplatte”
plokštes kloti visu paviršiumi ant dantytąja braukle (10 mm dantys) išvagoto klijuojamojo sluoksnio.
Klijuojant vienpusiu išvagoto sluoksnio metodu, klijuojamasis sluoksnis gali būti apie 4 mm, dvigubu –
iki 6 mm.

Montavimas

Tvirtinimas smeigėmis
Plokštes būtina papildomai tvirtinti smeigėmis, naudojamos „Capatect Universaldübel 052”
smeigės. Jos tvirtinamos dar nesukietėjus klijuojamajam sluoksniui. Smeigių lėkštelės  turi būti
įstatytos sulig plokštės paviršiumi, tam plokštes reikia išgręžti freza „Capatect Fräsaufsatz 607/50”.
PS (polistireno) izoliacinei plokštei reikia ne mažiau kaip 4 smeigių, MW (mineralinės vatos)
izoliacinėms plokštėms/LS ( lamelėms) – ne mažiau kaip 5 smeigių, žr. išdėstymo schemą. Dengiant
elastines polistireno plokštes, izoliacinės medžiagos storis turi būti iki 200 mm.
Plokščių sandūrų uždengimas
Plokščių sandūras prieš pat armavimą uždengti lipnia „Capatect-Gewebeband 060/10” audinio juosta.
Pagrindas turi būti sausas, nedulkėtas, neriebaluotas. Ties perėjimais nuo tinko pagrindo plokštės prie
fasadinių izoliacinių plokščių armavimo sluoksnyje klojama papildoma stiklo audinio juosta „Capatect
Gewebe 650”.
Armavimo sluoksnis (organinis arba mineralinis)  turi būti ne mažesnis nei 3 mm.

Nuorodos

1. „Capatect-Sockelschutzplatten” kloti perrišos būdu sudurtinai ant pagrindo be pralankų. Plokščių užrašai turi
būti nukreipti į išorę. Izoliacinių plokščių storio tarp fasado ir cokolio zonų skirtumas turi būti išlyginamas
klijuojamajame sluoksnyje.
Beispielübergang:Fassaden-/Sockelfläche-Pavyzdys:Fasado perėjimas į cokolį

Dickendiffereny der Dämmplatten im Klebebett ausgleichen-Izoliacinių plokščių storio skirtumas išlyginamas klijuojamajame sluoksnyje.

Untergrund-pagrindas

Dämmplatte-izoliacinė plokštė

Kleber-klijai

Sockelschutzplatte- cokolio apsauginė plokštė

Verlegeschema-klojimo schema

Įvadas
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2. Išgręžti freza „Capatect-Fräsaufsatz 607/50“, kad smeigės lėkštelė įsistatytų sulig paviršiumi. Tvirtinimui naudoti
„Capatect-Universaldübel 052“ smeiges.

Smeigių sąnaudos:
tvirtinant izoliacines polistireno plokštes: 4 vnt./plokštė = 8 vnt./m2 

tvirtinant mineralinės vatos izoliacines plokštes /lameles: 5 vnt./plokštė = 10 vnt./m2 

Dübel-smeigė

Dübelschema für PS-Dämmplatten:4St./Platte- smeigių schema „PS-Dämmplatten” izoliacinėms plokštėms: 4 vnt./plokštė

Dübelschema für MW-/LS-Dämmplatten:5St./Platte- smeigių schema „MW-/ LS-Dämmplatten” mineralinės vatos izoliacinėms plokštėms, lamelėms: 5 vnt./plokštė

3. Plokščių sandūras prieš pat armavimą per vidurį uždengti lipnia „Capatect-Gewebeband 060/10” audinio juosta.
Ties perėjimais nuo „Capatect-Sockelschutzplatten” cokolio apsauginių plokščių prie „Capatect-
Fassadendämmplatten” fasadinių izoliacinių plokščių kloti papildomą stiklo audinio juostą „Capatect Gewebe 650”
(plotis ≥ 20 cm).
Fassadendämmplatten- fasadinės izoliacinės plokštės

Gewebestreifen- audinio juostos 

Sockelschutzplatten-cokolio apsauginės plokštės

Gewebeband-audinio juosta

Plattenstoßüberbrückung-plokščių sandūrų uždengimas

Siekiant apsaugoti nuo lietaus, džiūstant naudoti pastolinį tinklelį. Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

Plokščių likučius sutvarkyti kaip statybos atliekas.Atliekų tvarkymas

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

Klientų aptarnavimo centras
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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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