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CCAPAPATECTCT

Capatect Rolleck
Stabilen kotni profil za vsa vogalna območja z ostrim in topim
kotom (pod in nad 90°), navit na roli

Opis izdelka

Robni ščitnik in šablona za omet pri toplotnoizolacijskih kontaktnih sistemih Capatect. Zasnovan
posebej za zunanje vogale, ki niso pod pravim kotom. Ker je izdelek navit na roli, omogoča brezstično
izvedbo robov.
Dolžina profila: 25 tm
Širina pasov mrežice: 12,5 cm

Predvidena uporaba

■ Prepogljiv notranji kot iz umetne mase
■ Možnost individualnega prilagajanja ostrokotnim ali topokotnim robovom 
■ Površinske armirne mrežice ni treba vleči/polagati okoli vogala
■ Špalete in okenske vogale je mogoče izdelati v eni sami delovni fazi 
■ Mrežica je enaka kot pri vsepovršinskem armiranju = material se ujema s sistemom

Lastnosti

25 tm profilaPakiranje/velikost embalaže

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

Skladiščenje

Št. art. Embalažna enota

30520001 25 tm profila Capatect Rolleck

Št. izdelka

Delovni postopek

Najprej nanesite armirno maso na obe robni površini, na širini pribl 20 cm. Pasova mrežice vstavite po
celotni površini v sveže naneseno armirno maso. Za izdelavo okenskih špalet odrežite krak tako, da
ustreza globini špalete. Pri izvedbi vsepovršinskega armirnega sloja potegnite armirno mrežico samo
do roba. Nikoli ne speljite mrežice okoli roba. Capatect Rolleck in vsepovršinska armirna mrežica naj
se na obeh straneh robu/vogala prekrivata približno 10 cm.

Postopek nanašanja

1 tm/tmPoraba

Med delom in sušenjem temperatura zraka in podlage ne sme pasti pod +5 °C.Pogoji pri izvedbi
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Glede na raznolikost podlag in konkretnih pogojev na objektu nas vsebina tehnične informacije ne zavezuje.
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