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Capatect-Gewebeanschlußleiste
„Mini“ 694/01
Zichtbare profiellijst met dichtingband, flexibel ingebondene
weefselstroken en verwijderbare afdekfolie

Materiaal

Gecombineerd kunststofprofiel voor het realiseren van slagregendichte aansluitingen binnen de
Capatect-WDVS A en B systemen aan ramen en deuren. De afdichting gebeurd uitsluitend in het
pleistervlak. De weefselbaan is flexibel ingebonden en kan conforme bewegingen opnemen. Het moet
aangebracht worden zonder voegen. De maximale lengte van de montage ligt tussen 1,5 en 2,5 m
naargelang de lengte van het profiel. Niet gebruiken op metalen ondergronden waarvan de
helderheidsgraad < 20 is. Het profiel wordt zonder schroeven aangebracht.

Toepassing

■ Geen beschadiging aan ramen en deuren
■ Bestand tegen UV-stralen
■ Zichtbaar profiel, wordt niet overpleisterd
■ Flexibel ingebondene weefselstroken
■ Lichte en zekere montage
■ zelfklevende afdekfolie voor zekere bevestiging van beschermiung bij spuiten en ook voor volledig

beschermen van raamvlakken afdekfoliën – optimale bescherming bij spuiten en ook voor volledig
beschermen

■ Geen krassen op ramen
■ Na het verwijderen van de afdekfolie een gelijkmatig brede randvoeg; nasnijwerk overbodig.
■ Hetzelfde weefsel als voor de wapening van het oppervlak, geen product van buiten het systeem

Eigenschappen

Karton van 50 staven van 1,5 m lengte = 75 m
Karton van 50 staven van 2,5 m lengte = 125 m

Verpakking

Profielhuls : witKleur

Vlak, liggend, tegen hitte en mechanische schade beschermen.Opslag

- Profielhuls uit recycleerbare thermoplastische kunststof
- Weefselstrook: Capatect-Gewebe 650, breedte ca. 240 mm
- Breedte van het profiel = 9 mm
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Verwerking

Het te bekleven vlak van de ramen moet zuiver, vlak en vrij zijn van olie, van deeltjes die aanhechting
kunnen verminderen. Een lijmproef aanbrengen met het profiel op de originele ondergrond.

Voorbereiding van de ondergrond

 

Opmerking: Om een zekere montage te garanderen, moeten de ramen en de ramen gemonteerd
worden volgens de kwaliteitsnormen van toepassing (bv : RAL Association allemande voor de kwaliteit
van ramen en deuren) en volgens de actuele technische stand om elke niet toegestane beweging te
uit te sluiten.

1,0 m/mVerbruik

Wordt bepaald door de andere uit te voeren werken zoals, verlijmen, bewapenen of beplisteren.
Gedurende het aanbrengen en drogingsfase mag de temperatuur niet lager zijn dan +5°C.

Verwerkingsomstandigheden

Beschermfolie van de zachte mousseband verwijderen verwijderen. Raaklijn op het raam trekken op
het punt van de nadien geplaatste isolatieplaat-voorkant. Goed aandrukken.

Montage

De weefselstrook wordt volvlakking in de bewapeningsmassa ingebed en moet met het naastliggende
gevelbewapening 10 cm overlappen. Bewapeningslaag en structuurpleister kunnen nu
systeemgebonden uitgevoerd worden.

De afmeting van het profiel (9 x 9 mm) komt overeen met de dikte van de bewapeningslaag en
structuurlaag. Het profiel is terzelfde tijd een pleistergeleider voor de stuctuurpleister en is ook na het
bepleisteren zichtbaar.

De aansluitvoeg naar de ramen wordt door de aansluitlijst voorgevormd, en is nasnijwerk of corrigeren
dus overbodig.

Om de afdekfolie te kunnen fixeren, is de beschermstrip op de zelfklevende lip te verwijderen.

De afdekfolie kan best pas verwijderd worden nadat de aangebrachte sierpleister afgebonden is. Dan
kan de folie ook met een currermes zorgzaam afgesneden worden.

 

Technische informatie694/01 · Edition: 03-2012
Deze Technische Informatie werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze
Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke
omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met
hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

Caparol Nederland · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.caparol.nl · email info@caparol.nl
DAW Belgium · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon (011) 60 56 30 · Fax (011) 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be


