
Tehnična informacija 1123/1

CCAPAPATECTCT

Capatect Sohlbank-Dichtecke
Za enostavno, hitro in zanesljivo zatesnitev priključnega stika
okenski okvir/špaleta/parapet v fazi druge tesnilne ravni.

Opis izdelka

Predizdelani tesnilni notranji vogalnik za okensko polico iz folije z vpredenim flisom, primeren za nanos
lepila. Služi za izdelavo tesnega priključka v kotih na stičišču: okenskega okvirja/špalete/parapeta.
Folija ima samolepilne stranske robove (2 cm).

Predvidena uporaba

■ Preprosta in hitra montaža
■ Hitra, zanesljiva in vodotesna izvedba stičišča v notranjih kotih. 
■ Za notranje in zunanje površine
■ Možnost nanosa ometa
■ Primerno za nanos lepila 
■ Spremenljivo prehajanje vlage

Lastnosti

100 x 100 x 25  (dolžina kraka x dolžina kraka x robljenje)
Eno pakiranje vsebuje 4 vogalnike.

Pakiranje/velikost embalaže

Skladiščenje do 1 leta v originalni embalaži na hladnem, suhem in brez zmrzovanja.Skladiščenje

■ Vodotesno do 600 Pa
■ Lepilna moč 12 N/25 mm
■ Temperaturna obstojnost od -40 °C do +80 °C
■ Delovna temperatura: od +5 °C do +40 °C
■ UV-obstojno pri izpostavljenosti do 3 mesece

Tehnični podatki

Captect Sohlbank-Profil (profil za okensko polico)
Št. art.: 01067 0001

Dopolnilni izdelki
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Capatect Sohlbank-Folie (folija za okensko polico)
Št. art.: 01185 0006 (6 cm)
Št. art.: 01185 0010 (10 cm)
Št. art.: 01185 0013 (13 cm)
Št. art.: 01185 0020 (20 cm)
Št. art.: 01185 0027 (27 cm)

Capatect PU-Montagekleber (PU-lepilo)
Št. art.: 2802 0803

Captect Sohlbank-Kleber (lepilo)
Št. art.: 01511 0803

Capatect Spray Primer (predpremaz v razpršilu)
Št. art.: 01510 0805

Št. art.: 011860001Št. izdelka

Delovni postopek

Podlaga mora biti ravna, suha, brez ostankov, ki poslabšajo oprijem, brez prahu in maščob ter
primerna za lepljenje tesnilnih vogalnikov. Če se površine slabo sprijemajo, pripravite podlago pred
lepljenjem tesnilnega vogalnika z razpršilom Capatect Spray Prima, ki naredi podlago nosilno.
(Delovni postopek je opisan v tehnični informaciji Capatect Spray Primer.)

Priprava podlage
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Tesnilni vogalnik Capatect Sohlbank-Dichtecke prilepite s pomočjo samolepilnih robov na okenski okvir
in špaleto. Z montažnim PU-lepilom Capatect obilno namažite spodnjo stran tesnilnega vogalnika
(neprekinjeno!) in ga prilepite na folijo Capatect za okensko polico (Capatect Sohlbank-Folie ali
Capatect Sockelflex Carbon – izvedba druge vodousmerjevalne ravni s tesnilno maso).

Postopek nanašanja

Napotki

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnično-svetovalni center
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