
Technische informatie 661

Capatect Putzabschlußprofil
661/56-60
Kunststofprofiel met rechte rand en aangehechte weefselstrook
voor het afsluiten en de scheiding van pleisterlagen.

Materiaal

Voor de vorming van af- en aansluitingen aan Capatect gevelpleisters. Een zuivere en rechte
zijdelingse begrenzing van pleisterlagen bv. bij een pleisterstructuur- of kleurwissel en als aflsuitprofiel
voor de vorming van dilatatievoegen (niet in ETICS).

Toepassing

■ hoekprofiel van kunststof, geperforeerd.
■ rechte rand
■ hetzelfde weefsel als in de wapening, geen systeemvreemd materiaal
■ bestand tegen UV
■ zuivere scheiding van de pleister
■ bestand tegen veroudering
■ eenvoudige verwerking

Eigenschappen

Karton met 25 stuks à 2,5 m = 62,5 mVerpakking

Profiel: wit, weefsem: oranjeKleur

Vlak, vrij van spanningen, beschermd tegen constante zonnestralen, opwarming of mechanische
belasting.

Opslag

■ Materiaalbasis: Profiel: hard PVC
■ Aandeel kunststof: hard PVC

Technische eigenschappen

661Product-nr.

Product-Nr. Gauge dikte pleister breedte profiel breedte
weefselstrook

661/56 recht 5 mm

24 mm ca. 13 cm661/59 recht 15 mm

661/60 recht 20 mm

Verwerking

De ondergrond moet effen, zuiver, droog, solide, draagkrachtig en vrij zijn van losse deeltjes.Voorbereiding van de ondergrond

1,0 m/mVerbruik

Tijdens de verwerking en de droging mogen de temperaturen van de omgeving en de ondergrond niet
onder + 5 °C en boven + 30 °C liggen.

Verwerkingsomstandigheden
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De wapeningsmortel in de breedte van de weefselstrook over de hele oppervlakte aanbrengen en het
profiel horizontaal en verticaal uitlijnen. De wapeningsmortel scherp over het weefsel aftrekken. Als
het pleisterafsluitprofiel vóór de wapening van het vlak aangebracht wordt, moet het weefsel van het
vlak tot aan de pleisterrand aangebracht worden, zodat voldoende weefseloverlapping in het bereik
van de voegen gewaarborgd is. Het profiel steeds zo inbouwen dat eventueel optredend water
ongehinderd kan afvloeien. Van bovenaf gezien mogen er na het aanbrengen van de eindpleister geen
kantjes uitsteken. De rand blijft als optische scheidingslijn zichtbaar.

Montage
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