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Capatect-Eckschutzschiene 655
Lichtmetalen hoekprofiel, hoek 90°.

Materiaal

Hoekprofiel voor strakke hoeken en ter versteviging van hoeken en kanten in Capatect-WDVS A en B,
Basic Line, Carbon Line en CarboNit.

Toepassing

■ hoeken kunnen strak en loodrecht worden versterktEigenschappen

50 stuks à 2,0 meter = 100 m per bundelVerpakking

Aluminium, naturelKleur

Droog bewaren.Opslag

Hoekbreedte: 25 mm, beide zijden
Lengte: 2 meter

Technische eigenschappen

655Product-nr.

Verwerking

Eventuele verontreiningen, zoals olieresten, op de hoeklijst grondig verwijderen.
De te behandelen hoek moet schoon, droog, vast, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Capatect Eckschutzschiene 655 worden op alle hoeken en aan alle kanten volledig (dus niet
plaatselijk) ingebed met de bij het systeem behorende wapeningspleister.

De uiteinden moeten stotend, dus tegen elkaar, geplaatst worden. Bij het aanbrengen van de
wapeningspleister en het Capatect-Gewebe 650/110 moet het weefsel 10 cm om de hoek geplakt
worden zodat het hoekprofiel afgedekt is met weefsel. De volgende weefselbaan 10 cm overlappend
aanbrengen.

Tijdens de verwerking en droogfase mag de omgevings- en ondergrondtemperatuur niet lager zijn
dan  5°C.

Verwerkingsmethode

1 m/m.Verbruik

Eventuele verontreiniging, olieresten etc. van het profiel verwijderen voordat deze geplaatst wordt.Attentie
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