
Technische informatie6680/55-160

Capatect-Thermoschiene
6680/55-160
PVC-hoek met een diepte van 55, 100 en 160 mm voor de
sokkelafsluiting aan de onderkant.

Materiaal

pvc-hoek met een diepte van 55 mm als onderste steunpunt van gevelisolatieplaten van 55, 100, 160
mm diepte als onderste systeemafsluiting in verbinding met het profiel Capatect-Thermoprofil 6680/30.

Toepassing

Geoptimaliseerd thermische brug-kunststofprofielEigenschappen

Karton met 10 lengtes van 200 cm = 20 mVerpakking

witKleur

Vlak, spanningsvrij. Beschermd tegen zonnestralen, opwarming en mechanische belasting.Opslag

Diepte: 55, 100 en 160 mm
Lengte: 200 cm

Technische eigenschappen

Capatect-Thermoprofil 6680/30Aanvullende producten

6680/55
6680/100
6680/160

Product-nr.

Verwerking

Mortelresten verwijderen, holtes in de pleister corrigeren.Voorbereiding van de ondergrond

1,0 m/mVerbruik

Tijdens de verwerking en de droging mogen de temperaturen van omgeving en ondergrond niet
minder dan +5 °C of meer dan +30 °C bedragen. In dit kader verwijzen wij naar de tekst in ATV DIN
18345 punt 3.1.3 ongeschikte klimatologische omstandigheden.

Verwerkingsomstandigheden

De Capatect-Thermoschiene worden met bij het systeem horende Capatect-Montage-
Schlagschrauben op een afstand van ca. 30 cm loodrecht en spanningsvrij aan de ondergrond
bevestigd. Ondergrondtoleranties worden met de Capatect-Distanzstücken 634/50 opgevangen.
De profielen moeten op 3 mm afstand van elkaar geplaatst worden. De Capatect-
Sockelschienenverbinder die gebruikt worden om de montage te vergemakkelijken, moeten na de
montage verwijderd worden om de lengte-uitzetting niet te verhinderen.  

De volgende isolatiediktes zijn als onderste systeemafsluiting in combinatie met Capatect-Thermoprofil
6680/30 mogelijk:

Montage

Diktes van 60 tot 100 mm met 6680/55
Diktes van 100 tot 150 mm met 6680/100
Diktes van 160 tot 200 mm met 6680/160
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Verwijzingen

Materiaalresten verwijderen volgens de plaatselijke voorschriften.Afval
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