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CCAPAPATECTCT

Capatect Tropfkantenprofil
Umetna masa v roli (patentiran izdelek)
Plastični kotni profil v roli s pasom mrežice in odkapnim robom

Opis izdelka

Za izvedbo odkapnih robov 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 ometa ob roletnih omaricah ipd. Dolžina
profila: 25 tm / 80 tm. Pas mrežice: 13 cm.

Predvidena uporaba

■ Odkapni rob
■ Profil na roli omogoča izvedbo daljših odkapnih robov brez stikov

Lastnosti

25 oz. 80 tm (profil v roli)Pakiranje/velikost embalaže

Zaščiteno pred neposredno stalno sončno pripeko, pred segrevanjem, pred mehanskimi
obremenitvami. Na ravni podlagi in brez napetosti.

Skladiščenje

Št. art. Embalažna enota

000300001 25 lfm Capatect Tropfkantenprofil
Plastika v roli (patentiran izdelek)

20100001 80 lfm Capatect Tropfkantenprofil
Plastika v roli (patentiran izdelek)

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. Steklena mrežica
Capatect, s katero boste nato armirali celotno fasadno površino, mora za 10 cm prekriti mrežico
odkapnega profila.

Postopek nanašanja

1 tm/tmPoraba

Med delom in sušenjem v zvezi z armirno maso temperatura zraka in podlage
ne sme pasti pod +5 °C.

Pogoji pri izvedbi
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