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Capatect-Panzergewebe 652/00
Glasvezelweefsel, extra verstevigd.

Materiaal

Extra verstevigd wapeningsweefsel voor de Capatect Isolatie-systemen A en B. Toe te passen op
plaatsen waar sterke mechanische belasting wordt verwacht.

Toepassing

■ verschuift niet
■ bevat geen weekmakers
■ alkalivast
■ strakgesneden kanten
■ maaswijdte 5,5 x 5,0 mm

Eigenschappen

Rol van 25 meter, 1 m breed.Verpakking

OranjeKleur

Droog bewaren.Opslag

■ Oppervlaktemassa: 340 g/m2  ± 5 % conform DIN 53854Technische eigenschappen

652Product-nr.

Verwerking

1,0 m2/m2Verbruik

De wapeningspleister, overeenkomstig het systeem, op baanbreedte van het pantserweefsel met een
plekspaan op de isolatieplaat aanbrengen in een laagdikte van ca. 2 mm (ca. 2,0 kg/m²).
Capatect Pantzergewebe 652/00 stotend inbedden. Wapeningspleister van het pantserweefsel
schrapen.
Vervolgens nat-in-nat over het gehele oppervlak de wapeningslaag met Capatect-Gewebe 650/110
aanbrengen.

Verwerking
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Verwijzingen

Materiaalresten met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.Afval
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