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Capatect Sohlbank-Folie
Tesnilna folija za preprosto, hitro in zanesljivo izvedbo druge
tesnilne ravni.
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Opis izdelka
Predvidena uporaba
Lastnosti

Pakiranje/velikost embalaže
Barvni toni
Skladiščenje

Samolepilna tesnilna folija z vpredenim flisom. Služi za izdelavo druge tesnilne ravni pod okenskimi
policami oziroma celotne zunanje stene z izolacijo. Flis površina je primerna za nanos lepila.
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Preprosta in hitra montaža
Časovni prihranek
Za notranje in zunanje površine
Primerna za nanos lepila
Spremenljivo prehajanje vlage

50 tm v roli
Črno-sive barve.
Skladiščenje do 1 leta v originalni embalaži (na hladnem, suhem in brez zmrzovanja).

Tehnični podatki

■
■
■
■
■

Vodotesnost 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-obstojnost do 3 mesece

Dopolnilni izdelki

Capatect Sohlbank-Profil
Št. art.: 01067 0001
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Capatect Sohlbank-Dichtecke
Št. art.: 01186 0001

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

Capatect Sohlbank-Kleber
Št. art.: 01511 0803

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

Št. izdelka

Št. art.

Naziv

01185 0006

Capatect Sohlbank-Folie 6 cm

01185 0010

Capatect Sohlbank-Folie 10 cm

01185 0013

Capatect Sohlbank-Folie 13 cm

01185 0020

Capatect Sohlbank-Folie 20 cm

01185 0027

Capatect Sohlbank-Folie 27 cm
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Delovni postopek
Priprava podlage

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

Postopek nanašanja

Folijo za okenske police Capatect Sohlbank-Folie prilepite v okensko odprtino (po možnosti od
vgrajenega okna prek celotnega zidu, vključno z izolacijo). Glede na globino špalete boste potrebovali
enega ali več pasov folije. Ob strani potegnite folijo navzgor za najmanj 8 cm. Če folijo prilepite pred
vgradnjo izolacije, vračunajte pri prvem pasu folije 3 cm za zunanjo nadmero. Ta nadmera predstavlja
t. i. spojni pas za naslednjo vrsto folije, ki jo boste prilepili na izolacijo.
Ta izvedba vzpostavi vodotesno zaščito.
Točna navodila za vgradnjo si preberite v delovnih navodilih Capatect oz. v delovnih navodilih Capatect
za konopljine izdelke.

Napotki
Tehnično-svetovalni center

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
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