
Technische informatie 675

Capatect Montage-Dart-Set 675
Voor de latere montage van lichte tot middelzware
bouwelementen in de Capatect gevelsystemen in EPS en
mineraal wol.

Materiaal

De Capatect Montage-Dart-Set 675 wordt gebruikt om achteraf lichte tot middelzware bouwelementen
zoals dakgoothouders, plakaten en plubliciteitspanelen en lampen contstructieve te bevestigen.

Toepassing

■ snelle en gemakklijke montage
■ hoge draagkracht door verankering in de ondergrond
■ gereduceerde warmtebruggen door thermische ontkoppeling
■ slagregendichte afdichting tegen de pleisterenvelop door hoogwaardige EPDM-dichting
■ bevestiging van de aanbouwdelen gebeurt met gebruikelijke stokschroeven en schroeven met

grove draad
■ Montagecontrasteker in glasvezelversterkte kunststof

Eigenschappen

Capatect Montage-Dart-Set 678 bestaat uit: gevelplug, montagecontrasteker, EPDM-dichting,
reduceerstuk en montagebit.

Verpakking

Dart en EPDM-dichting: wit
Verankeringselement: groen

Kleur

Droog, beschermd tegen vocht.Opslag

■ Treksterkte: Aanbevolen last per
bevestigingspunt:
dwarskracht max. 15 kg
(Tabel: "Aanbevolen
gebruikslasten")

■ Regenvast: Test van de
slagregenvastheid volgens
DIN EN 12155

Technische eigenschappen

675Product-nr.
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Dart-Setgrootte afhankelijk van de dikte van de isolatieplaat en de ondergrond

 isolatiedikte
(mm)

verankeringsdiep
te

(mm)

Beton en
metselwerk) 

vol houtho Vezelplaten2)

(OSB en
spaanplaat 
d ≥ 18 mm) 

 80

≥ 70

675/080 - -

 100 675/100 - -

 120  675/120 675/100 675/080

 140  675/140 675/120 675/100

 160  675/160 675/140 675/120

 180  675/180 675/160 675/140

 200  675/200 675/180 675/160

 220  675/220 675/200 675/180

 240  675/240 675/220 675/200

 260  675/260 675/240 675/220

 280  675/280 675/260 675/240

 300 - 675/280 675/260

 320  - - 675/280

1) tolerantie tot 30 mm mogelijk.
2) Bij het gebruik van de plugschroef zonder kunststof plughuls.
  Hierbij enkel tot aan de houten ondergrond voorboren.

Aanbevolgen gebruikslasten 

Ondergrond dichtheidsklasse 
[kg/dm3]

minimum
drukvastheid

fb [N/mm2]
axiale trekkracht) 

dwarskrachtdraa
gkracht

[kN]

Beton ≥ C12/15 - - 0,30 0,15

Volle steen ≥ 1,8 12 0,30 0,15

Kalkzandsteen ≥ 1,8 12 0,30 0,15

Volle steen in
lichtbeton ≥ 0,5 4 0,25 0,15

Snelbouwsteen ≥ 0,9 12 0,25 0,15

Kalkzandsnelbou
wsteen ≥ 1,6 12 0,25 0,15

Holle blok in
lichtbeton ≥ 0,5 2 0,15 0,15

Cellenbeton ≥ 0,5 4 0,20 0,15

Spaan- en OSB-
platen,

d ≥ 18 mm
- - 0,20 0,10

Constructie vol-
hout(KVH),
d ≥ 60 mm

- - 0,30 0,15

Angaben gelten für die Querkrafteinleitung unmittelbar nach der Buchse.
Umrechnung axiale Zugfähigkeit: 0,1 kN = 10 kg.

1) Bei der Verwendung des Reduzierstückes ist die axiale Kraft auf max. 0,2 kN begrenzt.

Attentie
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Verwerking

Algemeen:
De montage gebeurt na de afwerking van het gevelisolatiesysteem, pleisterlaag inbegrepen.

Voorbereiding van de ondergrond

Per bevestigingspunt 1 Capatect Montage-Dart-SetVerbruik

Het boorgat maken:
De diepte van het boorgat over het algemeen minstens 10 mm dieper maken dan de noodzakelijke
verankeringsdiepte. De boorgaten loodrecht op het plaatoppervlak zetten.
Een boorgat van Ø 8 mm maken. Bij pleisterdiktes ≥ 5 mm moet de pleister tot ca. Ø 10 mm open
gerokken worden. Tip: boringen in holle stenen absoluut met de boormodus (niet slagboor) maken.

Confectionering:
De set vervolgens voor de montage confectioneren. Schuif daarvoor de dichtingsschijf over de dart tot
onder de rand van de kop van de pijl. Hou daarbij rekening met de richting van de dichtingsschijf en de
pijl. Daarna de gevelplug in de verbindingsopening van de pijl vastklikken.

Positionering:
De geconfectioneerde Capatect Montage-Dart-Set 675 zonder te draaien in het boorgat schuiven tot
het onderste deel van de pijl op de pleister ligt. De correcte uitlijning van de montage-contrasteker in
acht nemen: smalle vleugel/neus aan de buitenste rand van de pijl moet loodrecht naar boven wijzen.

Montage:
Montage door de gevelschroef in te draaien met de bijgeleverde bit Torx T30 tot de dichtin tussen de
pijl en het pleisteroppervlak gecomprimeerd is. Na de montage moet de Capatect Montage-Dart-Set
675 verzonken en door krachtoplsuiting op het pleistervlak vastzitten.

Bevestiging van het aanbouwdeel:
Voor de montage van het aanbouwdeel moet Capatect Fugenmasse MS in het onderste gedeelte van
de pijl (schroefkop van de plug) ingespoten worden. De montage van de lasten in de kunststofdart
gebeurt met een stokschroef of een schroef met grove draad. Bijkomend kunnen met een
reduceerstuk ook schroeven met grove draad gebruikt worden voor de bevestiging van plakaten,
brievenbussen enz.

Montage

Bevestiging in de pijl:
- Schroef met grove draad: Ø 9 mm
- Stokschroef: Ø 9 mm, M10
- Inschroefdiepte van min. 40 mm, max. 65 mm
Bevestiging in het reduceerstuk:
- Schroeven met grove draad Ø 5 mm en Ø 6 mm
- Inschroefdiepte van min. 35 mm

Verwijzingen

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Servicecentrum

Technische informatie 675 · Edition: 05-2022
Deze Technische Informatie werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze
Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke
omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met
hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.dawnederland.nl · email info@dawnederland.nl
DAW Belgium BV/SRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon (011) 60 56 30 · Fax (011) 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be


