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Capatect Sockelschiene Plus 6700
Geëxtrudeerd lichtmetalen profiel, in trogvorm, met op voorhand
vormgegeven druiplijst. 

Materiaal

Systeemaansluitprofiel met speciaal profiel en afwerkkant voor de Capatect gevelisolatiesystemen.Toepassing

■ Geëxtrudeerd aluminium
■ Creëert een gesloten onderkant van het systeem
■ Uitgelijnde, nette afwerking
■ Gerichte afvoer van regenwater 

Eigenschappen

Aluminium, natuurKleur

Vlak opslaan, droog en beschermd tegen vocht bewaren. Opslag

Capatect Sockel-Eckprofil Plus 6690
90° flexibel hoekprofiel; de muurzijde is open in "V"-vorm, om eendelige buitenhoeken te maken.
Bevestigen met minstens twee slagschroeven per been.
Lengte : 835 mm

Capatect Sockelschienen-Aufsteckprofil Plus 6680 

Aanvullende producten

Om op de voorste opstaande rand van de sokkellijsten te plaatsen.
6680/10 Type 10 voor diklagige wapening, dikte: 6–10 mm
Lengte: 200 cm
6680/15 Type 15 voor diklagige wapening en krabpleister, dikte: ca. 15 mm
Lengte : 200 cm

Capatect Sockelaufsteckprofil Stranggepresst 689/20
Kunststo fprofiel op rol om zonder voegen op de sokkellijsten te plaatsen.
Voor pleisterdikte  ca. 3 mm. Rol 50 m.

Capatect Sockelaufsteckprofil Eckprofil Stranggepresst 689/21
Kunststof hoekprofiel om op de sokkellijst te plaatsen. Voor pleisterdikte ca. 6 mm.

Capatect Montage-Set 619/00 (klein)
Om de Capatect-Sockelschienen te bevestigen.
Karton van:
80 slagschroeven, diameter 6 mm, lengte 60 mm
20 verbindingsstukken voor de sokkellijsten 
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Capatect-Montage-Set 619/01 (groot)
Om de Capatect-Sockelschienen te bevestigen.
Karton van:
150 slagschroeven, diameter 6 mm, lengte 60 mm
40 verbindingsstukken voor sokkellijsten
50 afstandsstukken, dikte 3 mm

Capatect-Distanzstücke-Set 634/50
Voor het overbruggen van oneffenheden in de muur. Product van hard pvc.
Verpakkingseenheid = karton van:
190 stuks, dikte = 3 mm
190 stuks, dikte = 5 mm
20 stuks, dikte = 10 mm

Capatect-Montage-Schlagschrauben 61
Voor het bevestigen van de Capatect-Sockelschienen
Diameter 8 mm, lengte 60 mm - productnummer 612/06
Diameter 8 mm, lengte 80 mm - productnummer 612/08 karton van 100 stuks

Product-nr. Voor isolatiedikte
(mm)

Diepte
(mm)

Lengte
(mm)

Verpakking/pak

6700/02 20 mm 23 mm 2000 10 stuks= 20 m

6700/03 30 mm 33 mm

6700/04 40 mm 43 mm

6700/05 50 mm 53 mm

6700/06 60 mm 63 mm

6700/08 80 mm 83 mm

6700/10 100 mm 103 mm

6700/12 120 mm 123 mm

6700/13 130 mm 133 mm

6700/14 140 mm 143 mm

6700/15 150 mm 153 mm

6700/16 160 mm 163 mm

6700/18 180 mm 183 mm

6700/20 200 mm 203 mm

Speciale profielen op aanvraag

Product-nr.

Verwerking

De uitstekende mortelbramen verwijderen en de holtes in de pleister opvullen. Eventuele resten van
vettige substanties op de profielen verwijderen.

Voorbereiding van de ondergrond

1,0 m/mVerbruik

De sokkellijsten Capatect Sockelschiene Plus 6700, gekozen in functie van de dikte van het
isolatiemateriaal, pas en loodrecht uitlijnen op de ondergrond bevestigen met de schroeven Capatect-
Montage-Schlagschrauben 612, op een afstand van ongeveer 30 cm (3 st/m). De lange boorgaten
zorgen voor een perfecte uitlijning.
De sokkellijsten worden verbonden met Capatect-Sockelschienen-Verbinder 698/01.
Ondergrondtoleranties worden met de Capatect-Distanzstücken 634/50 opgevangen.

Montage

Verwijzingen
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