
Technische informatie 653

Capatect OrCa-Gewebe 653
Speciaal weefsel voor Capatect gevelisolatiesystemen

Materiaal

Wapeningsweefsel voor het isolatiesysteem Capatect System Carbon en Carbon Dark om in te
bedden in het product Capatect OrCa-Spachtel.

Toepassing

■ niet-brandbaar
■ schuifvast
■ alkalivast
■ weekmakervrij
■ zeer trekvast
■ maaswijdte ca. 4 x 4 mm

Eigenschappen

rol van 50 m, 1100 mm breedVerpakking

antraciet-oranjeKleur

droog, beschermd tegen directe zonnestralen.Opslag

■ Treksterkte: (langs en dwars): ≥ 2000 N / 5 cm
■ Oppervlaktemassa: ca. 160 g/m² ± 5 % volgens DIN 53854
■ Verlies van scheursterkte na opslag
met alkaliën:

< 50 % (3 ionenoplossing volgens
ETAG 004)

Technische eigenschappen

653Product-nr.

Verwerking

ca. 1,1 m²/m²Verbruik

Montage

Aanbrengen

De wapeningsmortel Capatect OrCa-Spachtel in een baanbreedte van 110cm op de isolatieplaten
aanbrengen en onmiddellijk opkammen met een kamspaan. De dimensionering van de kamspaan
gebeurt overéénkomstig de opgegeven laagdikte in het technisch informatieblad van de
wapeningsmortel.

Het wapeningsweefsel Capatect OrCa-Gewebe 653 in het verse kambed plooivrij indrukken en
aansluitend met een spackmes inbedden en vlak afwerken. Het weefsel dient volledig door de
wapeningsmortel bedekt te zijn. Weefselbanen 10cm overlappend aanbrengen.
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Verwijzingen

Capatect OrCa-Gewebe als gemengd bouw- en afbraakafval storten.Afval
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