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Capatect Thermozylinder 154
Speciale plugschotel voor de verzonken montage van de
Universaldübel 053 in Capatect-LSFassadendämmplatten VB 101
en Capatect MW-Dämmplatte 035 WVP-1 Plus
148 gevelisolatieplaten

Materiaal

De Capatect Thermozylinder 154 wordt gecombineerd met de Capatect Universaldübel 053. Deze
combinatie wordt gebruikt voor een verzonken en koudebrug-geoptimaliseerde inbouw in de mineraal
wol platen van de Capatect gevelsystemen.

Toepassing

Te gebruiken vanaf een isolatiedikte van ≥ 80 mm tot ≤ 400 mm.

- vermindering van aftekening van de plug door verzonken montage
- uniform en vlak isolatieoppervlak
- montage zonder freesstof

Eigenschappen

zwartKleur

■ Warmtegeleiding: Chi-waarde 0,001 W/K
■ Doorsnede schotel: 112 mm

Technische eigenschappen

Capatect-Universaldübel 053
Capatect-Universaldübel-Rondelle MW 052/04

Aanvullende producten

154Product-nr.

Verwerking

Boorgat ∅ 8 mm maken. Stof en poeder van het boorgat verwijderen.

De Capatect-Thermozylinder MW 154 wordt met de Capatect-Universaldübel 053 ineengeklikt en dan
in het voorbereide boorgat gestopt.

De tanden van de thermocylinder worden daarbij volledig in het isolatiemateriaal geduwd.
Daarna wordt de plug dmv de verstelbare schacht en Bit Torx T 30 (zonder verankeringsschijf) van de
Capatect-Universaldübel-Tool Vario of een gelijkaardig lange Bit Torx T 30 ingedraaid, zodat de
plugschotel gelijk zit met het isolatieoppervlak. Nadien wordt de Capatect-Universaldübel-Rondelle
MW geplaatst in de CT Thermozylinder 154.

Montage
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