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Caparol Farben Lacke
Bautenschutz

GmbH & Co Vertriebs KG
Werk Ober-Ramstadt

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.46-480
Z-33.2-677

Capatect Gewebe Eckschutz
656 en 657
Hoekprofiel met geïntegreerd systeemweefsel als
hoekbescherming voor Capatect gevelsystemen.

Materiaal

Voor strakke hoeken en ter versteviging van hoeken en kanten in Capatect gevelsystemen.Toepassing

■ weefselhoek met kunststof binnenhoek
■ hoeken en kanten kunnen strak worden afgewerkt
■ het weefsel hoeft niet om de hoek te worden geplakt.
■ neggenkanten en raamhoeken kunnen zonder extra behandeling worden afgewerkt.
■ met geïntegreerd systeemweefsel

Eigenschappen

karton met 50 stuks à 2,5 m = 125 mVerpakking

Kunststofprofiel wit, systeemweefsel oranjeKleur

Droog, vlak, spanningsvrij en beschermd tegen aanhoudende zonnestralen/opwarming en
mechanische belasting bewaren.

Opslag

Product-nr. Beenlengte Binnenhoek

656/03 100 x 150 mm 20 x 20 mm

657/03 100 x 230 mm
20 x 20 mm
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Verwerking

De ondergrond moet uitgelijnd,vlak, schoon, droog, vast, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de
hechting verminderen. De gelijmde isolatieplatten moeten voldoende afgebonden zijn.

Voorbereiding van de ondergrond

1,1 m/mVerbruik

Tijdens verwerken mag de temperatuur van de omgeving en de ondergrond niet lager dan +5 °C en
niet hoger dan +30°C zijn.

Verwerkingsomstandigheden

Aan de rand de wapeneningsmortel even breed als de weefselstrook aanbrengen. De Capatect-
weefselhoeklijsten worden op alle hoeken en aan alle kanten volledig (niet plaatselijk) horizontaal en
verticaal uitgelijnd en ingebed in de bij het systeem behorende wapeningspleister. Uiteinden 10 cm
laten overlappen. Bij overlappen de extra versteviging aan de binnenzijde verwijderen.

Voor toepassing in neggenkanten van ramen het weefsel van het hoekprofiel op maat snijden. Bij het
aanbrengen van de Capatect-Wapeningspleister en Capatect-Gewebe 650/110, het weefsel 10 cm
overlappend van het hoekweefsel tot op de hoek aanbrengen, niet om de hoek plakken.

Montage

Verwijzingen

Materiaalresten met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.Afval
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