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Capatect OrCa-Gewebe
Спеціальна скловолокниста армувальна сітка для
використання в незаймистій зовнішній термоізоляційній
композитній системі OrCa.

Опис продукту

Використовується як армувальна сітка в незаймистій зовнішній термоізоляційній композитній
системі OrCa Capatect, розміщується в Capatect-OrCa-Spachtel (армуюча маса).

Сфера застосування

■ Незаймиста як частина зовнішньої термоізоляційної композитної системи  Capatect CarbonВластивості

■ Лугостійка

■ Висока міцність при розтягненні

■ Розмір чарунки  – 4 х 4 мм

Рулон 50 м, ширина 110 смУпаковка/Розмір тари

Двокольорова, помаранчевий / антрацитКолірні відтінки

Зберігати в сухому місці та подалі від сонячних променів.Зберігання

■ Щільність: 160 г/м² ± 5 % згідно DIN 53854
■ Міцність на розрив: ≥ 2000 N / 5 см (основа, уток)
■ Втрата міцності на розрив після
зберігання в лужному середовищі:

< 50% (у водному 3-іонному
розчині згідно ETAG 004)
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Застосування

На 1 м2 поверхні: 1,1 м2 сітки, у тому числі з накладеннями та обрізкамиВитрата

Нанести армуючу масу Capatect-OrCa-Spachtel, вшир армувальної сітки, на теплоізоляційну
плиту повним шаром на 2/3 від потрібної товщини шару, та вкласти сітку, втискаючи і не
утворюючи складок, в Capatect-OrCa-Spachtel. Сусідні смуги укладати з накладенням прибл. 10
см. Потім зашпаклювати поверхню способом “мокрим по мокрому”, щоб забезпечити повне
покриття сітки. Товщина армувального шару: 4-5 мм.

Монтаж
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Примітки

Матеріали та вся супутня упаковка повинні бути утилізовані безпечним чином відповідно до всіх
вимог місцевих органів влади. У Німеччині: утилізувати Capatect-OrCa-Gewebe як змішаний
будівельний матеріал та будівельні відходи.

Утилізація
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