
Technische informatie 090

Capatect-WDVS-Putzträgerplatte
090
Cementgebonden, minerale pleisterdraagplaat voor het bekleden
van gevels en speciale constructies.

Materiaal

Niet brandbare pleisterdraagplaat als buitenmuurbekleding en voor speciale constructies.Toepassing

■ vormvast
■ niet onderheving aan verouderingsverschijnselen
■ rot niet
■ stompe kanten

Eigenschappen

1 pallet = 48 m² (= 50 stuks)Verpakking

½ pallet = 24 m² (= 25 stuks)

GrijsKleur

Droog, beschermd tegen vocht.
Niet onbeschermd blootstellen aan de weersomstandigheden. 

Opslag

■ Soortelijke massa: ≤ 1360 kg/m3

■ Warmtegeleiding: 0,35 W/(m · K)
■ Diffusieweerstandsfactor µ (H2O): 38
■ Temperatuurbestendigheid: bestand tegen vorst volgens DIN 52104
■ Buig-treksterkte: ≥ 6,2 N/mm2

■ Brandreactie: niet brandbaar A1 – DIN 4102, testcertificaat
3316/1766-a

■ Gecertificeerde keuringscontrole: door FMPA, Stuttgart
■ Buigmodulus: ≥ 2000 N/mm2

■ Oppervlaktemassa: ≤ 17 kg/m2

■ Zwelling na opslag nat (23 °C,
50% na 90 dagen):

0,16 mm/m

■ Temperatuursuitzettingscoëfficiënt: 7 · 10-6 K-1

Technische eigenschappen

090/00 (48 m²)Product-nr.

090/01 (24 m²)

1200 x 800 x 12,5 mm
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Verwerking

1 m2/m2Verbruik

Verwerkingstemperatuur:
Tijdens de verwerking en de droging mogen de temperaturen van ondergrond en omgeving niet onder
+5 °C duiken en niet meer dan +30 °C bedragen.

Verwerkingsomstandigheden

De Capatect-WDVS-pleisterplaat moet over volledige omtrek met de geschikte lijm stotend gelijmd
worden. De plaat moet statisch volgens de richtlijnen geschroefd worden.
De plaat kan maximum 1/3 van de plaathoogte ( +/- 25 cm) vrijhangend, zonder onderstructuur
geplaatst worden. Het overige deel moet dan over de hele oppervlakte gelijmd worden en op de
randen additioneel volgens de gegevens van de ontwerper statisch geschroefd worden.

Montage

Verwijzingen

Resten van platen moeten gestort worden als bouwafval.Afval

ETA-07/0173Toelating
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