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CCAPAPATECTCT

Capatect Kantenschutz mit
Gewebe Carbon
Mrežni vogalnik/kotnik, znotraj ojačan s plastičnim kotnikom, za
armiranje vogalov in naletno zaščito.

Opis izdelka

Robni ščitnik in šablona za omet pri toplotnoizolacijskih kontaktnih sistemih Capatect. Vstavimo ga v
lepilno-izravnalne mase Capatect.
Dolžina profila: 2,5 m.
Pas mrežice: 10/15 cm oz. 10/23 cm

Predvidena uporaba

■ Mrežni vogalnik/kotnik, znotraj ojačan s plastičnim kotnikom 
■ Omogoča natančno izvedbo robov
■ Mrežice ni treba lastnoročno polagati okoli vogala 
■ Špalete in okenske vogale lahko izvedemo v eni sami delovni fazi 
■ Mrežica je enaka kot fasadna armirna mrežica = se ujema s sistemom

Lastnosti

2,5 tm na profil (50 kosov = 125 tm / pakiranje)Pakiranje/velikost embalaže

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

Skladiščenje

Št. art. Embalažna enota

004410001 2,5 tm – robni ščitnik Capatect s karbonsko mrežico, širina kraka 10 x 15 cm

004420001 2,5 tm – robni ščitnik Capatect s karbonsko mrežico, širina kraka 10 x 23 cm

Št. izdelka

Delovni postopek

Montažo robnih ščitnikov izvedite na vseh zunanjih vogalih zidov in okenskih robovih vedno pred
vsepovršinskim armiranjem. Najprej nanesite zadostno količino armirne mase na obeh straneh robov,
po ustrezni širini in dolžini. Stekleno mrežico robnega profila vdelajte po vsej površini v sveži nanos
armirne mase. Maso je treba vtisniti v luknje plastičnega vogalnika. Ves čas večkrat kontrolirajte ravno
linijo robov. Ko je armirna masa še sveža, lahko robove še uravnate. Na stikih robnih ščitnikov morate
paziti na 10-centimetrsko prekrivanje steklene mrežice. Plastični notranji vogalnik se na stikih ne sme
nikoli prekrivati.
Za izdelavo okenskih in vratnih špalet odrežite mrežni krak tako, da ustreza globini špalete. Za ta
namen imate na voljo dve različni širini kraka.
Pri poznejši izvedbi armirnega sloja na sosednjih površinah potegnite armirno mrežico Capatect samo
do roba in nikoli okoli roba! Mrežica robnega ščitnika in mrežica vsepovršinskega armiranja se morata
pri trem prekrivati na 10 cm.

Postopek nanašanja

1,0 tm/tmPoraba

Med obdelovanjem in sušenjem temperatura zraka in podlage ne sme pasti pod +5 °C.Pogoji pri izvedbi
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Tehnična informacija je bila pripravljena na osnovi najnovejšega stanja tehnike in lastnih izkušenj.
Glede na raznolikost podlag in konkretnih pogojev na objektu nas vsebina tehnične informacije ne zavezuje.
Kupec/uporabnik naj se ne zanaša le na ta navodila, temveč naj strokovno in v skladu z obrtniškimi zakonitostmi na lastno
odgovornost preizkusi naše delovne materiale, ali ustrezajo predvidenemu namenu uporabe glede na konkretne pogoje na objektu.
Z novo izdajo tehnične informacije je vsebina tega dokumenta ukinjena. Veljajo naši splošni prodajni in dobavni pogoji v zadnji izdaji.
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