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Capatect-Bossengewebe 043
Voorgevormd wapeningsweefsel voor het creëren van voegen in
de afwerking van Capatect systemen op basis van EPS, MW en
PF.

Materiaal

Wapeningsweefsel voor het creëren van voegen in de afwerking van Capatect systemen op basis van
EPS, MW en PF. Voorgevormd volgens de 3 standaard voegvormen A, B und C.
Om in te bedden in:
Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M
Capatect-ArmaReno 700

Toepassing

■ schuif- en trekvast
■ weekmakervrij
■ alkalibestendig
■ mazenopening 4 x 4 mm

Eigenschappen

■ Coating: 20–30 %, organisch
■ Treksterkte: (langs en dwars): 1750 N/5 cm
■ Oppervlaktemassa: 165 g/m2 ±5 % conform DIN 53854
■ Verlies van scheursterkte
na opslag met alkaliën:

< 50 % (28 d NaOH 5 %-ig resp. 24 h
alkal. oplossing pH 12,5, 60 °C)

Technische eigenschappen

Capatect-Bossenkelle 695Aanvullende producten
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Verpakking

Voegvormen (Afmetingen in mm)

Vorm A Vorm B Vorm C

Prod.-Nr. Prod.-Nr. Prod.-Nr.

Staaf 2 m lang Karton met
10 st.

043/01 043/02 043/03

Vormdeel binnenhoek
Karton met 10 st.

043/11 043/12 043/13

Vormdeel buitenhoek
Karton met 10 st.

043/21 043/22 043/23

Verwerking

Capatect-gevelisolatieplaten in polystyreen of minerale wol met af fabriek gefreesde of op de werf
ingesneden voegen.

Ondergrond

De wapeningsmortel in de voegen en op de zones die aan beide kanten aangrenzen ca. 10 cm breed
aanbrengen. In de verse mortel het Capatect-Bossengewebe 043 met de Capatect-Bossenkelle 695
induwen, elkaar ca. 10 cm overlappend.
In de voegen nogmaals de wapeningsmortel aanbrengen en vlak aftrekken om het weefsel te
bedekken.

Op het vlak tussen de voegen wordt de mortel op het weefsel scherp afgetrokken. Daarna op deze
delen de wapeningsmortel en het op maat gesneden weefsel Capatect-Gewebe 650 met 10 cm
overlapping inbedden en vlak afwerken.

Verwerkingsmethode

Verwijzingen

Materiaalresten verwijderen volgens de lokale wetgeving.Afval
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