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Capatect Gewebe-Eckschutz
„Plus“ 658
Hoeklijst van glasweefsel met afrijkant

Materiaal

Hoekbescherming mete profiel binnen de Capatect gevelisolatiesystemen.
658/10 voor pleisterdiktes 6-10 mm
658/15 voor pleisterdiktes 15 mm, vooral voor wapening in dikke lagen

Toepassing

■ Hoek van glasvezel 12 x 12 cm
■ Kanten kunnen exact voorbereid worden
■ Het weefsel hoeft niet om de hoek gelegd te worden
■ Neggekanten en raamhoeken kunnen in één arbeitsgang gevormd worden
■ Precies voegvorming met bijhorende steekconnectoren
■ De speciale afrijkant dient als mal voor gelijkmatige diktes van de wapeningslagen

Eigenschappen

WitKleur

Droog, beschermd tegen vocht en directe zonnestralen.Opslag

Product-Nr.

658/10 658/15

afrijkant voor de wapeningsdikte:

Type 10: 6–10 mm Type 15: 15 mm

Weefselhoek: 12 x 12 cm

Staaflengte: 2,0 m

Verwerking

Alle ondergronden moeten draagkrachtig, droog, effen (DIN 18202 resp. 18203), schoon en vrij zijn
van stoffen die de hechting verminderen. Eventueel bestaande oneffenheden aan de voegen van de
polystyreen-hardschuimplaten voordien afschuren.

Voorbereiding van de ondergrond

Het Capatect Gewebe-Eckschutz „Plus“ wordt aan de hoeken en kanten van het gebouw volledig (niet
plaatselijk) ingebed in de bij het systeem horende wapeningspleister. Pas zetten. Een volledige
inbedding in de wapeningspleister verzekeren.

De voegen met de steekconnectoren verbinen. Bij het uitvoeren van de wapeningslaag het Capatect
Gewebe 650 tot exact aan de afrijkant trekken.

Verwerkingsmethode

1,1 m/mVerbruik
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Tijdens de verwerking en de droging mag de temperatuur van de omgeving en de ondergrond niet
lager dan +5 °C en niet hoger dan +35 °C zijn.

Verwerkingsomstandigheden

Verwijzingen

Materiaalresten en verpakking afvoeren volgens de lokale wetgeving.Afval
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