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Capatect-Tropfkantenprofil 668
Kunststofprofiel met drupkant en weefselstrook

Materiaal

Voor het vormen van horizontale drupkanten aan de overgang van inspringende bouwdelen zoals bijv.
Venster- en deurdagkanten binnen de Capatect Gevelsystemen.

Toepassing

■ Kunststofprofiel met 10 mm drupkant en weefselstroken aan beide kanten
■ Exacte verwerking in één keer door montage met connectoren

Eigenschappen

Karton met 10 stuks à 2,50 m = 25,0 mVerpakking

Droog, vlak en spanningsvrij. Beschermen tegen langdurige zonnestralen/opwarming en mechanische
belasting.

Opslag

- Lengte 2,50 m
- Weefselstrook van Capatect-Gewebe 650, ca. 130 mm breed

Technische eigenschappen

668Product-nr.

Verwerking

De kant waar het aangebracht wordt moet pas, vlak, zuiver, droog, vast en vrij van susbtanties die de
hechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

1,0 m/mVerbruik

Tijdens de verwerking en droging mag de temperatuur van de omgeving en de ondergrond niet onder
+5° C en boven +30° C liggen.

Verwerkingsomstandigheden

Aan de rand de wapeningsmortel even breed als de weefselstrook aanbrengen. Het Capatect-
Tropfkantenprofil 668 exact uitgelijnd aanbrengen.  

De profielen worden met connectoren met elkaar verbonden. 
De wapeningsmassa moet scherp over het weefsel getrokken worden. Bij de volgende laag van de
wapeningslaag moet het Capatect-Gewebe 650/110 ca. 10 cm overlappen.

Montage

Verwijzingen

Aanbieden aan het containerpark.Afval
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