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Capatect Attikaprofil 663
Afsluitprofiel met weefselstrook voor de aansluiting aan dakranden
en muurafdekkingen.

Materiaal

Afsluitprofiel met weefselstrook voor de aansluiting met dakranden en muurkappen en bij Capatect
gevelisolatiesystemen. Het Capatect-Attikaprofil 663 waarborgt een zuiver pleisterafsluiting en gerichte
waterafvoer.

Toepassing

- zuiver aansluiting onder de dakrandoversteek
- met systeemweefsel

Eigenschappen

Karton met 25 profielen van 2,5 mVerpakking

profielschacht witKleur

Vlak, spanningsvrij, beschermd tegen aanhoudende zonnestralen, opwarming en mechanische
belasting.

Opslag

profiel in hard-PVC.Technische eigenschappen

663Product-nr.

Weefselstrook ca. 125 mm breed

Verwerking

1 m/mVerbruik

Tijdens de verwerking en de drogingsfase moeten de omgevings- en ondergrondtemperaturen tussen
+5 °C en +30 °C liggen.

Verwerkingsomstandigheden

De wapeningsmortel even breed als de weefselstrook van het profiel aanbrengen.
Het Capatect Attikaprofil 663 uitgelijnd in de verse wapeningsmortel inbedden en vlak afstrijken.
Aan de voegen moet de geïntegreerde weefselstrook 10 cm overlappen.
De daarna volgende wapening overlappend aanbrengen tot aan de pleisterstoprand van het profiel.
De eindlaag tot aan de pleisterstoprand aanbrengen.

Montage
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