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CCAPAPATECTCT

Capatect Tropfkantenprofil mit
Gewebe
Plastični kotni profil kot lamela s pasom mrežice in odkapnim
robom

Opis izdelka

Za izdelavo odkapnih robov (in s tem za usmerjanje in odvajanje vode navzdol) na prehodu med
vodoravnimi in navpičnimi površinami v okviru toplotnoizolacijskih kontaktnih sistemov Capatect, s
posnemalnim robom za armirno maso. Za balkone, prehode, na nazaj umaknjenih fasadah, zaključkih
ob roletnih omaricah ipd. Če uporabite odkapne profile Capatect v notranjih kotih in zunanjih vogalih,
imate zagotovljeno lepo in natančno izvedbo teh fasadnih območij.

Predvidena uporaba

Dolžina profila: 2,5 tm
Pas mrežice: 13 cm

Prednosti:

■ Onemogočen je kakršen koli zasuk na območju stikov profila
■ Z neprekinjenim štirikotnim kanalom v profilu lahko tudi pri odrezkih montiramo spojnik (spojni

zatič) 
■ Izpopolnjena izvedba odkapnega jezička tudi z ozirom na srednjeslojne sisteme (posnemalna

prečka je izdelana za 3 in 5 mm debel armirani osnovni omet)
■ Sistem s fiksno privarjenimi zunanjimi in notranjimi vogali.

■ Omogoča natančno izdelavo robov v isti liniji z ometom in točno izdelavo vogalov
■ Odkapni rob
■ Integriran spojni zatič + dodatnih 10 kosov, priloženih v zavoju

Lastnosti

2,5 tm profila (25 kos = 62,5 tm/pakiranje)Pakiranje/velikost embalaže

Hranite zaščiteno pred direktno trajno sončno svetlobo, segrevanjem in mehanskimi obremenitvami.
Na ravni podlagi in brez napetosti.

Skladiščenje
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Capatect Tropfkantenprofil – zunanji vogalnik z mrežico:
Dolžina kraka obojestransko: 12 cm

Dopolnilni izdelki

Capatect Tropfkantenprofil – zunanji vogalnik z mrežico:
Dolžina kraka obojestransko: 12,5 cm

Št. Art Naziv Embalažna enota

013510001 Capatect Tropfkantenprofil – odkapni profil z mrežico 2,5 tm

013520001 Capatect Tropfkantenprofil – notranji vogalnik z mrežico 1 kos

013530001 Capatect Tropfkantenprofil – notranji vogalnik z mrežico 1 kos

Št. izdelka

Delovni postopek

Odkapni profil Capatect montirajte pred vsepovršinskim armiranjem. V ta namen najprej nanesite
armirno maso, ki se ujema s tem sistemom, na obeh straneh robu izolacijske plošče. Vdelajte odkapni
profil Capatect v svežo armirno maso – pri tem profil natančno uravnajte in vtisnite. Stična območja
profilov dodatno fiksirajte s štirikotnimi spojnimi zatiči. Steklena mrežica Capatect, s katero boste nato
armirali celotno fasadno površino, mora za 10 cm prekriti pas mrežice odkapnega profila.

Postopek nanašanja

Da ne bi pozneje prihajalo do napetostnih razpok na območju stikov med posameznimi profili,
potegnite vsepovršinsko fasadno mrežico vsaj na območju stikov (na obeh straneh vsaj 10 cm prek
stika) do plastičnega kota odkapnega jezička.

Opozorilo

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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