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Capatect Gewebe 666/110
Wapeningsweefsel voor het Caparol-Grundputzsysteem

Materiaal

Niet ladderend glasvezelweefsel te gebruiken in het Caparol-Grundputzsysteem en de Caparol
wapeningsmassa's:

-Capatect LUP 170 en

-Capatect Klebe-und Armierungsmasse 131 SL

bij gebruik op draagkrachtige minerale pleistervlakken of Capatect thermische gevelisolatie.

Toepassing

■ niet ladderend
■ zeer trekvast
■ weekmakervrij
■ alkalibestendig
■ Mazen 6 x 6 mm
■ Kant gesneden

Eigenschappen

■ Gewebe 666/110:
50 m rol, 1,1 m breed = 55 m2

Verpakking

Oranje-donkerantracietKleur

droogOpslag

■ Treksterkte: (horizontaal en verticaal): ≥ 1750 N / 5 cm
■ Oppervlaktemassa: 160 g/m2 ± 5 % conform DIN 53854
■ Verlies van scheursterkte
na opslag met alkaliën:

< 50 % (28 d NaOH 5 %ig resp. 24 h
alkal. oplossing pH 12,5 / 60 °C)

Technische eigenschappen

666/110Product-nr.

Verwerking

1,1 m2/m2Verbruik
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Caparol-Grundputzsysteem:
De onderpleister aftrekken en het Capatect-Gewebe 666/110 met 10 cm overlapping in het bovenste
derde van de onderpleister inbedden. 20 cm overlapping aan aangrenzende bouwdelen. Navolgend
materiaal tot aan de noodzakelijke totale dikte aanbrengen. Bij hoeken aan gebouwopeningen enz.
diagonale wapening inbedden.

Draagkrachtige minerale pleistervlakken en Capatect thermische gevelisolatie:
De wapeningsmortel op baanbreedte van het wapeningsweefsel volvlakkig op de isolatieplaat
aanbrengen in ongeveer 2/3 van de te bereiken laagdikte en het Capatect-Gewebe 666/110 zonder
plooien indrukken. Weefselbanen 10 cm overlappend aanbrengen. Dan nat-in-nat overplamuren zodat
het weefsel volledig door de wapeningsmortel bedekt is.
De aan te houden laagdikte hangt af van de gebruikte wapeningsmortel.
Het weefsel moet in het bovenste derde van de wapeningsmortel ingebed worden. Bij hoeken aan
gebouwopeningen enz. diagonale wapening inbedden.

Verwerking

Verwijzingen

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