
Technische informatie 121/012

Capatect Capapor®

Fensterbankprofile 121/012
Profielen en elementen uit licht constructiemateriaal voor een
stijlvolle gevel- en binnenafwerking

Materiaal

Decoratieve en gevelprofielen van lichtgewicht materiaal als vensterbankprofiel voor decoratieve
gevelvormgeving. Geschikt voor gebruik op massieve ondergronden en Capatect gevelsystemen op
basis van EPS en minerale wol isolatie.
Voor de reproductie van profileringen bij renovatie

Toepassing

Voor de inrichting van binnenruimtes.

■ Stijlelement op basis van een mineraal granulaat
■ Uitstekend optisch resultaat qua vormgeving en technische kwaliteit
■ Haast onbegrensde realisatiemogelijkheden

Eigenschappen

Per stuk verpaktVerpakking

grijsKleur

Droog, koel en beschermd tegen vocht bewaren en plat neerleggen om vervorming te vermijden. Niet
gooien, kan breken

Opslag

■ Stortgewicht: ca. 500 kg/m³
■ Brandreactie:Brandreactie Klasse A2-s1, d0 conform DIN EN 13501-1

(tot en met 100 mm profieldikte)
■ Temperatuursuitzettingscoëfficiënt: ca. 10,5*10-6 K-1 gebaseerd op DIN EN 14617-11

Technische eigenschappen

Capatect Capapor Profilkleber 121/109
Capatect Capapor Profilspachtel 121/110
Capatect SockelFlex

Aanvullende producten

121/012Product-nr.

Verwerking

Alle ondergronden moeten draagkrachtig, vlak zuiver en vrij van stoffen zijn die de hechting
verminderen. Op gevelisolatiesystemen moeten de elementen op een droge wapeningslaag worden
aangebracht.
De oneffenheid van de ondergrond mag niet meer dan 2 mm zijn, gerekend vanaf de zijkanten van het
element.
Beton en onbehandeld pleisterwerk op draagkracht testen en losse delen verwijderen. Zuigende
ondergronden met een geschikt voorstrijkmiddel voorstrijken

Voorbereiding van de ondergrond
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Tijdens het aanbrengen en drogen mogen de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de
ondergrond niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C. Niet aanbrengen bij direct zonlicht, harde
wind, mist of hoge luchtvochtigheid.
Bij ongunstige weersomstandigheden passende maatregelen nemen ter bescherming van de
verwerkte gevelvlakken.

Verwerkingsomstandigheden

ca. 24 uur (bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid) voor het met Capatect Capapor Profilkleber
121/109 gelijmde gevelprofiel. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen het
drogingsproces.

Droogtijd

Onmiddellijk na gebruik met water.Reinigen gereedschap

Voorbehandeling
De Capapor-elementen stofvrij maken en zonodig op maat zagen. Gebruik hiervoor een kapzaag en
verstekbak.

Montage, bevestigen, op maat
maken

Capatect Capapor vensterbankprofielen moeten altijd op een tweede afdichting worden aangebracht.
De tweede afdichting moet vooraf worden aangebracht volgens de verwerkingsvoorschriften van
Capatect.

Voorstrijken
De vensterbankprofielen voorstrijken met OptiSilan TiefGrund 1:2 verdund met water.

Montage

De verlijming gebeurt door het aanbrengen van lijm in de afhellende richting. Breng hiertoe lijmstroken
met vensterbanklijm SP25 aan op de ondergrond in afhellende richting met de volgende afstanden:

Oversteek vensterbank Windlast
≤ 1,6 kN/m²

Windlast
 > 1,6 - 2,2 kN/m²

tot 35 cm max. 15 cm max. 15 cm
> 35 - 50 cm max. 15 cm max. 10 cm

Duw de gevelprofielen er met lichte druk in en druk ze stevig aan, indien nodig tegen wegglijden
vastzetten. Breng Capatect Fugendichtband 2D 054 / Flex 085 en elastische kit (bijv. Capatect
Fugenmasse MS) aan op de omtrekvoeg van de profielen of de aansluiting op het kozijn en het
dagkant. Bij het verbinden van de vensterbankprofielen met het kozijn moeten de geldende
constructiedetails in acht worden genomen.

Combinatie van kozijn-, band- en vensterbankprofielen

De combinatie Rahmen-, Gurt- und Fensterbankprofielen wordt altijd in twee delen uitgevoerd. Bij de
tweedelige uitvoering moeten de Rahmen-, Gurt- und Fensterbankprofielen onder de
vensterbankafdekking worden aangebracht voordat de tweede afdichting wordt gevormd, zodat de
tweede afdichting continu en volledig op het horizontale oppervlak kan worden aangebracht, waardoor
de waterafvoer wordt gewaarborgd.

Een ontwerp uit één stuk is mogelijk als dhet verticale deel  maximaal drie keer zo breed is als de dikte
van het profiel. De oversteek van het profiel over het afgewerkte ETICS-oppervlak mag max. 50 mm
bedragen.

Voegen
Vensterbankprofielen mogen niet uitgevoerd worden met voegen.

Horizontale profielvlakken
Horizontale profielvlakken met een oversteek>20 mm moeten worden uitgevoerd met een helling van
meer dan 5° of 8 %, weg van de gevel. Afhankelijk van de profielgeometrie en -dikte moeten, indien
mogelijk, aan de voorzijde druipranden worden voorzien. De druipranden moeten ten minste 30 mm
vóór het afgewerkte gevelvlak liggen.

Schilderwerk en afwerking
Lichte beschadigingen van de profielen kunnen worden hersteld met Capatect Capapor Profilspachtel
121/110. Verwijder stof van decoratieve profielen en snijvlakken vóór de montage. De scherpe randen
van de gevelprofielen moeten worden gebroken met een profielrest of een schuurblok.
Tot een oversteek van 300 mm Kobau Elastik Gewebe 10/10 op maat van de vensterbank minus 5 mm
randafstand knippen. Het bovenvlak van de Capapor vensterbankprofielen opvullen met Capatect
SockelFlex als wapeningslaag en Kobau Elastik Gewebe 10/10 inbedden. Laat de wapening drogen.
Het oppervlak afsmeren met Capatect SockelFlex.
Nadat de laag voldoende is gedroogd, het vensterbankprofiel met ten minste 2 lagen Disbon 404
coaten.

Er moet een helderheidsgraad ≥ 20 worden aangehouden.
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Uitgevlakte vensterbank variant
Als alternatief voor de hierboven genoemde variant is de uitvoering zonder Capapor profil mogelijk met
Capatect SockelFlex als uitgevlakte vensterbank variant. Daartoe moet het isolatiemateriaal van de
horizontale dorpelafdekking worden gesneden met een helling van ten minste 5° of 8%. De verbinding
van het onderdeel met het kozijn wordt gemaakt met een geschikte voegdichtingsband.

De wapeningslaag van de verticale gevel, aansluitend op het kozijn wordt aangebracht op het
horizontale oppervlak. Na voldoende droging wordt op de verticale gevel ter hoogte van de overgang
naar het horizontale vlak een passend decoratief profiel gelijmd. Het resulterende horizontale
oppervlak wordt tot aan de voorrand van het sier- en gevelprofiel versterkt met een wapeningslaag van
Capatect SockelFlex plus Capatect Gewebe 650.

Indien nodig wordt de ondergrond vooraf geëgaliseerd met een extra dunne laag Capatect SockelFlex.

Vervolgens wordt op het horizontale vlak een laag Capatect SockelFlex aangebracht.

Breng na voldoende droging van de SockelFlex ten minste twee lagen Disbon 404 aan.

Er moet een helderheidsgraad ≥ 20 worden aangehouden.

Bescherming tegen weersinvloeden
Voor Capatect Capapor vensterbankprofielen met een oversteek > 300 mm wordt een metalen
plaatafdekking aanbevolen.

Horizontaal gemonteerde gevelprofielen zonder extra plaatafdekkingen hebben een verhoogde neiging
tot vervuiling.

De Capapor elementen zijn gemaakt van minerale grondstoffen.

De oppervlakte-eigenschappen zijn gelijk aan die van minerale pleisters. Vraag zo nodig advies bij
DAW Belgium. Informeer vooraf naar de mogelijkheden van afwijkende maten. Het grafisch
uitgewerkte voorstel moet voor de definitieve bestelling gecontroleerd en goed gekeurd worden. Een
schriftelijke bevestiging is vereist.

Toepassing

Montagemogelijkheden:

Lengte max. 2.250 mm/element

Breedte max. 520 mm/element

Dikte min. 20 mm

Voor uitgebreidere aanvragen, gelieve aanbevelingen voor verwerking te vragen.

Dunnere en grotere formaten van de Capatect Capapor Fensterbankprofile stellen hogere eisen aan
de vlakheid van het oppervlak waarop ze verkleefd worden. Ook om breuk te voorkomen en een
volvlakkige verlijming te garanderen. Neem vooraf de nodige maatregelen ter plaatse.

Uitsparingen
Uitsparingen in de Capatect Capapor vensterbankprofielen, bijv. voor nissen, zijn niet mogelijk i.v.m.
een verhoogd risico op scheurvorming.

Belastingen
Capatect Capapor Fensterbankprofielen kunnen met het eigen gewicht, wind en sneeuw worden
belast. Op de vensterprofielen kan men niet staan of lopen.

Brandgedrag
Afhankelijk van de toepassing en de toegepaste buitenmuurverf is een afwijking van het brandgedrag
mogelijk. De vermelde classificatie van het brandgedrag is in combinatie met de buitenmuurverf
Caparol Sylitol NQG. 

Verwijzingen

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.Afval

Niet gooien, op een vlakke ondergrond vervoeren, bij meerdere profielen een tussenlaag van karton of
iets dergelijks gebruiken  om beschadiging van de coating te voorkomen, in het bijzonder de randen te
beschermen.

Veiligheidsvoorschriften

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
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