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Capatect-Gewebe 650/110
Спеціальна лугостійка сітка з полімерним просоченням для
застосування в теплоізоляційних системах.

Опис продукту

Армуюча тканина для систем теплоізоляції Capatect-WDVS A та B з використанням:
Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M
Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT
Capatect-ZF-Spachtel 699
Capatect-CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850
Capatect-ArmaReno 700
Capatect-ArmaReno Sockel
CarbonSpachtel
CarboNit

Сфера застосування

■ стійка до розтягування
■ непластифікована
■ лугостійка
■ розмір клітинки 4 x 4 мм
■ окантована

Властивості

■ Сітка 650/110:
50 м - рулон, 1100 мм ширина = 55 м2

■ Сітка 650/25:
50 м-рулон,   250 мм ширина = 12,5 м2

Упаковка/Розмір тари

Помаранчевий.Колірні відтінки

В сухому місці.Зберігання

■ Нанесення захисного шару: 20–30 %, органічний
■ Вихідна міцність на відрив: 1750 N/5 см
■ Маса відносно площі: 160 г/м2 ± 5 % згідно DIN 53854
■ Втрата міцності на розрив після
зберігання в лужному середовищі:

< 50 % (28 d NaOH 5 %, а саме 24 год
лужний розчин pH 12,5/ 60° C)

Технічна характеристика

■ Capatect-Diagonalarmierung 651/00Додаткові продукти

Відрізок склотканини для діагонального армування усіх фасадних кутів, наприклад вікна та
дверні відкоси.
Розміри: бл. 330 x 500 мм
Упаковка: картонна коробка на 100 штук
■ Capatect-Sturzeckwinkel 651/20



Технічна інформація 650/110

Профільна деталь зі склотканини для формування діагонального та інтер'єрного армування між
балками та дверними відкосами.
Розміри: бл. 200 x 200 мм
Глибина відкосів до 20 см.
Упапковкаt: картонна коробка на 25 штук

650/110, 650/25Артикул продукту/Продукт №

651/00 Capatect-Diagonalarmierung
651/20 Capatect-Sturzeckwinkel

Застосування

1,1 м2/м2Витрата

Нанесіть відповідний армуючий матеріал на ширину полотна тканини на ізоляційні плити по всій
поверхні приблизно на 2/3 товщини потрібного шару та притисніть тканину Capatect 650 без
утворення зморшок, перекриваючи сусідні смуги приблизно на 10 см. Потім зашпаклювати
"мокре по мокрому", щоб забезпечити повне покриття склотканини.
Товщина армуючого шару залежить від обраної арматурної маси.

Застосування

Примітки

Залишки матеріалу утилізувати згідно до EAK 101103 (старі скло-пластикові матеріали) або
згідно до EAK 170904 (будівельне та побутове ссміття).

Утилізація

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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