
Techninė informacija 6700

Capatect-Sockelschiene 6700
Lovelio formos cokolio profilis, pagamintas iš lengvojo metalo, su
priekyje suformuotu lašikliu.

Produkto aprašymas

Specialus profilis, skirtas „Capatect- WDVS″ A ir B šiltinimo sistemos jungčiai su cokoliu.Paskirtis

■ Presuotas aliuminis
■ Suformuoja uždarą apatinę sistemos pusę
■ Pagal vedlinę gražiai užbaigta sistema
■ Tikslinis lietaus vandens nuotėkis

Savybės

Natūrali aliuminioSpalvos

Lygioje, sausoje vietoje, saugoti nuo drėgmės.Laikymas

■ Capatect-Sockel-Eckprofil „Plus“ 6690/05–20Papildomi produktai

Iš sienos pusės V formos, 90° sulenkiama cokolio profilio detalė išoriniams kampams formuoti. Tvirtinti
ne mažiau kaip 2 varžtais į vieną statinį.
Ilgis 835 mm.
Kartotinė dėžė (5 vnt.)

■ Capatect-Sockelschienen-Aufsteckprofil „Plus“ 6680

Cokolio profilių užmovos ant priekinio cokolio profilių krašto.
Tipas Nr.10 storasluoksniam armavimui, storis: 6-10 mm, prod. Nr. 6680/10, ilgis 200 cm. Kartoninė
dėžė (10 vnt.).
Tipas Nr.15 storasluoksniam armavimui ir raižytajam tinkui, storis; apie 15 mm, prod. Nr. 6680/15, ilgis:
200 cm, kartoninė dėžė (10 vnt.)

■ Montavimo komplektas „Capatect-Montage-Set 619/00” (mažas)

Cokolio profiliams tvirtinti.
Dėžėje:
80 įkalamųjų varžtų, skersmuo 6 mm, ilgis 60 mm,
20 cokolio profilių jungčių.

■ Montavimo komplektas „Capatect-Montage-Set 619/01” (didelis)

Cokolio profiliams tvirtinti.
Dėžėje:
150 įkalamųjų varžtų, skersmuo 6 mm, ilgis 60 mm,
40 cokolio profilių jungčių,
50 tarpinių, storis 3 mm.
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■ Montavimo tarpinių komplektas „Capatect-Distanzstücke-Set 634/50“

Sienų nelygumams išlyginti po cokolio profiliais. Medžiaga iš kietojo PVC.
Pakuotė: dėžė
190 vnt., 3 mm storio,
190 vnt., 5 mm storio,
20 vnt., 10 mm storio.

■ Įkalamieji varžtai „Capatect-Montage-Schlagschrauben 612"

Skersmuo 8 mm, ilgis 60 mm, prod. Nr. 612/06.
Skersmuo 8 mm, ilgis 80 mm, prod. Nr, 612/08, dėžėse po 100 vnt.

Prod.-Nr. Kai izoliacijos storis
(mm)

Iškyša
(mm)

Ilgis
(mm)

Pakuotė/ryšulys

6700/05 50 mm 53 mm 2000 10 vnt. = 20 m

6700/06 60 mm 63 mm

6700/07 70 mm 73 mm

6700/08 80 mm 83 mm

6700/10 100 mm 103 mm

6700/12 120 mm 123 mm

6700/14 140 mm 143 mm

6700/15 150 mm 153 mm

6700/16 160 mm 163 mm

6700/18 180 mm 183 mm

6700/20 200 mm 203 mm

Ypatingi profiliai pagal užsakymą.

Produkto numeris

Dengimas

Išsikišusius skiedinio šiurkštus pašalinti, tinko tuštumėles užtinkuoti. Nuo profilių pašalinti
gamybos proceso sąlygotus alyvos likučius.

Pagrindo paruošimas

1,0 m/mSąnaudos

Pasirinktam izoliacinės medžiagos storiui tinkamą „Capatect-Sockelschiene” profilį pagal
vedlinę pritvirtinti prie pagrindo „Capatect-Montage-Schlagschrauben 612/06-08” varžtais kas 30 cm.
Išilginės gręžimo angos padeda tiksliai sulygiuoti.

Montavimas

Profilių sandūros sukabinamos „Capatect-Sockelschienen-Verbinder 698/01” jungtimis. Pagrindo
nuokrypiai išlyginami „Capatect-Distanzstücken 634/50” tarpinėmis.

Nuorodos

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

Klientų aptarnavimo centras
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