
Technische informatie 042

Capatect Rolleck 042
Langs de binnenkant versterkt kantenbeschermprofiel met
variabele hoek

Materiaal

Variabel hoekprofiel voor een snelle en secure bescberming van hoeken en kanten binnen de
Capatect gevelisolatieesystemen.

Toepassing

■ Individuele aanpassing aan scherpe of stompe hoeken door beweeglijke benen van de binnenhoek
■ Het weefsel van het vlak hoeft niet om de hoek gelegd te worden
■ Weefsel conform het systeem

Eigenschappen

Karton met 25 m/rolVerpakking

OranjeKleur

Droog, beschermd tegen vocht.Opslag

042Product-nr.

■ Glasweefselprofiel 125 x 125 mm met kunststof-binnenhoeken

Verwerking

De plaatsingskant moet waterpas, effen, zuiver, droog, vast en vrij van susbtanties zijn die de hechting
kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Aan de kanten de wapeningsmortel aanbrengen over de volledige breedte van de weefselstrook. Het
Capatect Rolleck 042 wordt aan de kanten over het volledige vlak (niet puntvormig) met de bij het
systeem horende wapeningsmortel aangebracht. Verticaal en horizontaal uitlijnen. De weefselstrook
met ca. 10 cm overlappen. De wapeningsmortel over het weefsel aftrekken.

Verwerkingsmethode

Voor de vorming van de dagkanten van het venster wordt een been naargelang de diepte van de
dagkant afgesneden. Bij het aanbrengen van de wapeningslaag het Capatect Gewebe 650 tot aan de
kant aanbrengen, niet over de hoek trekken. Capatect Rolleck 042 en het weefsel van het vlak
overlappen daarbij aan weerskanten ca. 10 cm.

1,0 m/mVerbruik

Tijdens de verwerking en de droging mogen de temperatuur van de omgeving en de ondergrond niet
lager dan +5 °C liggen. 

Verwerkingsomstandigheden
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Verwijzingen

Materiaalresten volgens de lokale wetgeving.Afval
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