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Verf & Gevelisolatie

kleefmortel (volvlakkig)

primer en afwerkingslaag

kleefmortel

draagstructuur

wapeningslaag metwapeningsweefsel

pleisterplaat CapatectPutzträgerplatte 091 (18mm)

randprofiel CapatectAbschlussaufsteckprofil 664/01

schrijnwerk

³
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cm

isolatie

schotelplug Capatect SchraubdübelEasy 051 (tussenafstand £ 30cm)

screen (afgebeeldmodel SC1000 Harol)

£  
25

cm

isolatie

³ 
25

£ 30cm

³ 25

£ 30cm£ 30cm£ 30cm£ 30cm

£
25

³ 25

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /

architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn

ter plaatse te controleren en te bepalen.

www.caparol.be

Detail C016 nl

Raamaansluiting | screen met geleider niet dragend | pleisterplaat met randprofiel |

verticale snede

CAPATECT
Detailtekeningen

Thermische gevelisolatiesystemen en gevelbepleistering op metselwerk



Bij de Caparol pleistersystemen zijn aansluitingen op bouwdelen en andere 
detailuitvoeringen uiterst belangrijk. Deze moeten goed worden uitgevoerd om zo een 
goed functionerend isolatiesysteem te verkrijgen. 

U vindt in deze brochure de meest standaard detailtekeningen. Projectgerichte 
detailtekeningen maken we op verzoek voor u. Neem daarvoor contact op met één van 
onze accountmanagers.
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Verf en gevelisolatie, daar draait bij 
ons alles om. Met raad en daad zijn 
we u van dienst. We adviseren en 
we begeleiden. Altijd op het hoogste 
niveau. U bent niet onze klant, maar 
onze partner. 

Onze producten zijn gekend. Ze zijn 
een maatstaf in onze branche. Goed 
is echter niet goed genoeg. Steeds 
opnieuw ontwikkelen we nieuwe en 
betere toepassingen en bereiken we 
een hoger kwaliteitsniveau.

Isoleren langs de buitenkant. Zo een-
voudig als het lijkt, is het alleszins niet. 
De kunst zit hem in de materialen. 
Als voorloper op het vlak van gevel-
isolatie en dankzij jarenlang intensief 
onderzoek hebben wij technische, 
efficiënte en duurzame systemen 
ontwikkeld en op de markt gebracht.

Voor onze klanten.
Mét onze klanten.
INNOVATIEVE PRODUCTEN, 
BETROUWBARE ONDERSTEUNING

Caparol, goed in 
technisch advies

Ons vak is onze passie. Het zit in onze 
genen. Met onze jarenlange ervaring 
als familiebedrijf zijn we sinds 1970 
ook al actief op de Belgische markt.

Passie

Uw sterke partner

Duurzaamheid

Vakmanschap

Vakmanschap  vinden wij héél be-
langrijk. Daarom hebben wij ons  
eigen research- & testinstituut (RMI) 
waar we onderzoek blijven doen naar 
verven, gevelsystemen, isolatie- 
materialen en afwerkingsmateria-
len. We stellen onze kennis graag ter  
beschikking om zo gezamenlijk tot 
een perfect eindresultaat te komen. 

De meest recente versies van de detailtekeningen zijn ook terug te vinden op onze website: https://www.caparol.be/service/detailtekeningen-thermische-gevelisolatie
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Capatect System  
Comfort

Capatect System  
Peri-M

MAAIVELD

Capatect System  
Lignum*

HOUTWOLPLATEN

Capatect System  
Miner-A

ONBRANDBAAR

Capatect System  
Carbon

UITERST STERKEFF IC IENT

AFWERKING MET  
BAKSTEENSTRIPS

Capatect System  
Brick/Keramik*

VOOR DONKERE KLEUREN

Capatect System  
Carbon Dark

SUPERISOLEREND

Capatect System  
Pheno

Korrelpleister

Rustico

Gladpleister

Fijnpleister

Filigrano

Meldorfer steenstrips

Autentico Betonlook

AFWERKINGSMOGELIJKHEDENSYSTEMEN

* Detailtekeningen niet van toepassing op deze systemen. Specifieke detailtekeningen te verkrijgen via de accountmanagers. 5



Algemeen

Detail A001     Lijmmethode isolatieplaten  |  3D

Detail A002     Aansluiting gevelisolatie  |  systeemopbouw met schotelplug

Detail A003     Aansluiting gevelisolatie  |  buitenhoek  |  horizontale snede

Detail A004     Aansluiting gevelisolatie  |  binnenhoek  |  horizontale snede

Detail A005.1     Plafondaansluiting met druiprandprofiel  |  verticale snede

Detail A005.2   Plafondaansluiting met druiprandprofiel  |  stalen ligger  |  verticale snede

Detail A006     Aansluiting dilatatievoeg

Thermische gevelisolatie

volledige verlijming:
kambed met lijmkam
10x10 of 12x12

punt-worst-methode:
kleefmortel minimum 40 %
in contact met ondergrond

PU-kleefschuim Capatect Ecofix 055/20
minimum 40 %  in contact met ondergrond
(enkel op EPS)

Kleefmortel:

Kleefschuim:

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail A001 nlLijmmethode isolatieplaten | 3D

76



schotelplug Capatect Universaldübel 053
(indien noodzakelijk)

isolatie

wapeningslaag met wapeningsweefsel

primer en afwerkingslaag

kleefmortel

draagstructuur

schotelplug Capatect Universaldübel 053

isolatie

wapeningslaag met wapeningsweefsel

primer en afwerkingslaag

rondel Capatect Universaldübel rondelle

kleefmortel

draagstructuur

Alternatief met verzonken plug:

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail A002 nlAansluiting gevelisolatie | systeemopbouw met schotelplug

isolatie

primer en afwerkingslaag

kleefmortel

hoekprofiel Capatect Gewebe
Eckschutz 656, 657 of Rolleck 042

draagstructuur

wapeningslaag met wapeningsweefsel

Capatect schotelplug
(indien noodzakelijk)

kleefschuim Capatect EcoFix
(i.g.v. isolatiedikte ³ 14cm)

kleefschuim Capatect EcoFix (i.g.v. isolatiedikte ³ 14cm)

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail A003 nlAansluiting gevelisolatie | buitenhoek | horizontale snede
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isolatie

primer en afwerkingslaag

kleefmortel

wapeningsweefsel in de hoek doorlopend plaatsen

draagstructuur

wapeningslaag met wapeningsweefsel

Capatect schotelplug
(indien noodzakelijk)

primer en afwerkingslaag

hoekprofiel: Capatect Rolleck 042
met wapeningsweefsel tot in hoek

wapeningslaag met
wapeningsweefsel

isolatie

Alternatief met hoekprofiel in binnenhoek:

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail A004 nlAansluiting gevelisolatie | binnenhoek | horizontale snede

       EPB aanvaarde bouwknoop

isolatie

wapeningslaag met wapeningsweefsel 

primer en afwerkingslaag

kleefmortel

isolatie

wapeningslaag met wapeningsweefsel 

primer en afwerkingslaag

kleefmortel

draagstructuur 

draagstructuur

schotelplug (optie: verzonken met rondel)

druiprandprofiel
Capatect Tropfkantenprofil 668

kleefschuim Capatect EcoFix
(i.g.v. isolatiedikte ³ 14cm)

kleefschuim Capatect EcoFix (i.g.v. isolatiedikte ³ 14cm)

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail A005.1 nlPlafondaansluiting met druiprandprofiel | verticale snede

       EPB aanvaarde bouwknoop

10 11



isolatie

wapeningslaag met wapeningsweefsel 

primer en afwerkingslaag

kleefmortel

isolatie

wapeningslaag met wapeningsweefsel 

primer en afwerkingslaag

kleefmortel

draagstructuur 

stalen ligger

schotelplug (optie: verzonken met rondel)

druiprandprofiel
Capatect Tropfkantenprofil 668

kleefschuim Capatect Ecofix
(i.g.v. isolatiedikte ³ 14cm)

kleefschuim Capatect EcoFix

kleefschuim Capatect EcoFix (i.g.v. isolatiedikte ³ 14cm)

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail A005.2 nlPlafondaansluiting met druiprandprofiel | stalen ligger | verticale snede

       EPB aanvaarde bouwknoop

isolatie

wapeningslaag met wapeningsweefsel 

primer en afwerkingslaag

kleefmortel

draagstructuur

Capatect Dehnfugenprofil Plus 6660 V

constructieve dilatatievoeg

soepele isolatie

isolatie

wapeningslaag met wapeningsweefsel 

primer en afwerkingslaag

kleefmortel

draagstructuur

Capatect Dehnfugenprofil plus 6660 E 

soepele isolatie

constructieve dilatatievoeg

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail A006 nlAansluiting dilatatievoeg

       EPB aanvaarde bouwknoop
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Plugschema‘s

Detail A010      Overzicht aantal pluggen per m²  |  EPS 
     Capatect Dalmatiner Fassadendämmplatte 155/160 - 
     Capatect PS Fassadendämmplatte 600 

Detail A011      Overzicht aantal pluggen per m²  |  Mineraalwol-lamel
     Capatect LS-Fassadendämmplatte VB 101

Detail A012      Overzicht aantal pluggen per m²  |  Mineraalwolplaat
     Capatect MW-Dämmplatte 035 Plus WVP-1 Plus 148

Detail A013      Overzicht aantal pluggen per m²  |  Fenolschuim 
     Capatect PF-Fassadendämmplatte 122

Detail A014      Overzicht aantal pluggen per m² 
     Gevelisolatieplaat met harde bekleding
     Capatect System Brick / Keramik

Thermische gevelisolatie

6 stuks / m²

100

50

8 stuks / m²

10 stuks / m² 12 stuks / m²

14 stuks / m² 16 stuks / m²

100

50

100

50

100

50

100

50

100

50

Nota: verzonken montage met Capatect Universaldübel-tool en Capatect Universaldübel-Rondelle Eps

Capatect Dalmatiner Fassadendämmplatte 155 WLZ 032
Capatect Dalmatiner Fassadendämmplatte 160 WLZ 034
Capatect PS Fassadendämmplatte 600 WLZ 040

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail A010 nlOverzicht aantal pluggen per m² | EPS | Capatect Dalmatiner Fassadendämmplatte 155/160 -
Capatect PS Fassadendämmplatte 600

1514



3 stuks / m²

4 stuks / m²

120

5 stuks / m²

6 stuks / m²8 stuks / m²

10 stuks / m²12 stuks / m²

14 stuks / m²16 stuks / m²

20

120

20
120

20

120

20

120

20

120

20

120

20

120

20

120

20
Capatect LS-Fassadendämmplatte VB 101 WLZ 041

Nota: Schotelpluggen te combineren met Capatect Dübelscheibe 153 / 140.
         Geen verzonken montage mogelijk.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail A011 nlOverzicht aantal pluggen per m² | Mineraalwol-lamel | Capatect LS-Fassadendämmplatte VB
101

4 stuks / m² 6 stuks / m²

120

40

8 stuks / m² 10 stuks / m²

12 stuks / m² 14 stuks / m²

120

40

120

40

120

40

120

40

120

40

Capatect MW-Dämmplatte 035 Plus WVP-1 Plus 148

Nota: Schotelpluggen te combineren met Capatect Dübelscheibe 153 / VT90.
        Verzonken montage met Capatect Thermozylinder MW 154 en Capatect Universaldübel-Rondelle MW.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail A012 nlOverzicht aantal pluggen per m² | Mineraalwolplaat | Capatect MW-Dämmplatte 035 Plus
WVP-1 Plus 148
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4 stuks / m²

6 stuks / m²

120

40

8 stuks / m²

10 stuks / m²12 stuks / m²

14 stuks / m²16 stuks / m²

120

40

120

40

120

40

120

40

120

40

120

40
Capatect PF-Fassadendämmplatte 122 WLZ 021-022

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail A013 nlOverzicht aantal pluggen per m² | Fenolschuim | Capatect PF-Fassadendämmplatte 122

8 stuks / m²

10 stuks / m²

12 stuks / m²

28

28

d

10

32

32

35

35

d

d

10

10

d= dikte Capatect-isolatie

Capatect System Brick / Keramik:

Capatect Dalmatiner Fassadendämmplatte 155 WLZ 032
Capatect Dalmatiner Fassadendämmplatte 160 WLZ 034
Capatect MW-Dämmplatte 035 Plus WVP-1 Plus 148

Nota: De pluggen moeten door het wapeningsweefsel geplaatst worden.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail A014 nlOverzicht aantal pluggen per m² | Gevelisolatieplaat met harde bekleding | Capatect System
Brick / Keramik

18 19



Aansluiting op plint en terras

Detail B001     Aansluiting gevelisolatie met plint  |  terugliggend of in zelfde vlak 
    aluminium sokkelprofiel | verticale snede 

Detail B002     Aansluiting gevelisolatie met plint  |  terugliggend
    Thermisch onderbroken sokkelprofiel  |  verticale snede

Detail B003     Aansluiting gevelisolatie met Capatect system Peri-M  |  terugliggend
    Thermisch onderbroken sokkelprofiel  |  steenslag verharding
    verticale snede

Detail B004.1   Aansluiting gevelisolatie met Capatect system Peri-M  |  in hetzelfde vlak 
    steenslag verharding  |  verticale snede

Detail B004.2  Aansluiting gevelisolatie met Capatect system Peri-M  |  in hetzelfde vlak
    bestrating  |  verticale snede

Detail B005     Aansluiting gevelisolatie op houtskeletbouw met Capatect System Peri-M 
    aluminium sokkelprofiel  |  verticale snede

Detail B006    Aansluiting gevelisolatie met prefab terras  |  verticale snede

Detail B007     Aansluiting gevelisolatie met terras  |  Capatect System Peri-M en plint
    verticale snede

Thermische gevelisolatie

kleefmortel

draagstructuur

isolatie

primer en afwerkingslaag

sokkelprofiel Capatect Sockelschiene Plus 6700 

zwelband Capatect Fugendichtband

wapeningslaag met wapeningsweefsel

 ±
30

 c
m

waterdichting

plint

+0.00

³ 0.30m

sokkelprofiel Capatect Sockelschiene Plus 6700 

zwelband Capatect Fugendichtband

Alternatief: plint in zelfde vlak.

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

05/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail B001 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Aansluiting gevelisolatie met plint | terugliggend of in zelfde vlak | aluminium sokkelprofiel |
verticale snede

2120



kleefmortel

draagstructuur

isolatie

primer en afwerkingslaag

sokkelprofiel Capatect Thermoprofiel 6680

zwelband Capatect Fugendichtband

wapeningslaag met wapeningsweefsel

 ±
30

 c
m

waterdichting

plint

+0.00

³ 0.30m

sokkelprofiel Capatect Thermoprofiel 6680

zwelband Capatect Fugendichtband

ondersteuningsprofiel Capatect Thermoschiene

d2

d1

dc

dc > kleinste isolatiedikte (d1 of d2)
2

Alternatief:

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

05/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail B002 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Aansluiting gevelisolatie met plint | terugliggend | thermisch onderbroken sokkelprofiel |
verticale snede

kleefmortel

draagstructuur

isolatie

wapeningslaag met wapeningsweefsel

primer en afwerkingslaag

waterdichting

primer en afwerkingslaag

noppenfolie

ev. drainageleiding + grind + geotextiel

vochtwering Capatect SockelFlex

ONDERLAAG

(1:1 cement + 5% water verdund)

HONINGRAAT

GRIND

STEENSLAGVERHARDING

GEOTEXTIEL

wapeningslaag Capatect SockelFlex 
(1:1 cement) met wapeningsweefsel

kleefmortel Capatect SockelFlex (1:1 cement) 

sokkelprofiel Capatect Thermoprofil 6680 

dc > kleinste isolatiedikte (d1 of d2)
2

d1

d2

dc

5 
cm

sokkelisolatie Capatect Sockel- und Perimeterdämmplatte 113 / 115

+0.00

³ 0.30m

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

05/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail B003 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Aansluiting gevelisolatie met Capatect System Peri-M | terugliggend | thermisch onderbroken
sokkelprofiel | steenslag verharding | verticale snede

22 23



kleefmortel

draagstructuur

isolatie

wapeningslaag met wapeningsweefsel

primer en afwerkingslaag

waterdichting

primer en afwerkingslaag

noppenfolie

ev. drainageleiding + grind + geotextiel

vochtwering Capatect Sockelflex (twee lagen)
(1:1 cement + 5% water verdund)

ONDERLAAG

HONINGRAAT

STEENSLAGVERHARDING

GEOTEXTIEL

kleefmortel Capatect SockelFlex (1:1 cement) 

wapeningslaag Capatect SockelFlex 
(1:1 cement) met wapeningsweefsel

OVERGANG WAPENINGSLAGEN

GRIND

5 
cm

sokkelisolatie Capatect Sockel- und
Perimeterdämmplatte 113 / 115

minimaal 20cm dubbel wapeningsweefsel

10
10

+0.00

³ 0.30m

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

05/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail B004.1 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Aansluiting gevelisolatie met Capatect System Peri-M | in hetzelfde vlak | steenslag
verharding | verticale snede

kleefmortel

draagstructuur

isolatie

wapeningslaag met wapeningsweefsel

primer en afwerkingslaag

waterdichting

primer en afwerkingslaag

noppenfolie

kleefmortel Capatect SockelFlex
(1:1 cement)

wapeningslaag Capatect SockelFlex 
(1:1 cement) met wapeningsweefsel

OVERGANG WAPENINGSLAGEN

5 
cm

sokkelisolatie Capatect Sockel- und
Perimeterdämmplatte 113 / 115

minimaal 20cm dubbel wapeningsweefsel

10
10

min. 2% helling

vochtwering Capatect Sockelflex (twee lagen)
(1:1 cement + 5% water verdund)

³ 
5 

cm

+0.00

³ 0.30m

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

05/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail B004.2 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Aansluiting gevelisolatie met Capatect System Peri-M | in hetzelfde vlak | bestrating |
verticale snede
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houtskeletbouw

wapeningslaag met wapeningsweefsel

primer en afwerkingslaag

soepele isolatie

sokkelprofiel Sockelschiene "Plus" 6700

zwelband Capatect Fugendichtband
Typ Flex 058/03 (15/5-12)

verkleving Capatect Rollkleber 615
of PU-kleefschuim Capatect EcoFix

isolatie Capatect Dalmatiner Fassadendämmplatte

sokkelisolatie Capatect Sockel- und
Perimeterdämmplatte 113 / 115

wapeningslaag Capatect SockelFlex
(1:1 cement) met wapeningsweefsel

kleefmortel Capatect SockelFlex (1:1 cement)

schroefschotelplug Capatect Dubelhülse 065

waterdichting

primer en afwerkingslaag

+0.00

³ 0.30m

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

05/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail B005 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Aansluiting gevelisolatie op houtskeletbouw met Capatect System Peri-M | aluminium
sokkelprofiel | verticale snede

kleefmortel

draagstructuur

isolatie

primer en afwerkingslaag

sokkelprofiel Capatect Thermoprofiel 6680

wapeningslaag met wapeningsweefsel

zwelband Capatect Fugendichtband
Typ Flex 058/03 (15/5-12)

stopprofiel Capatect Putzabschlussprofil 661

zwelband Capatect Fugendichtband
Typ Flex 058/03 (15/5-12)

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail B006 nlAansluiting gevelisolatie met prefab terras | verticale snede
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kleefmortel

draagstructuur

isolatie

primer en afwerkingslaag

wapeningslaag met wapeningsweefsel

10
 c

m

wapeningslaag Capatect SockelFlex
(1:1 cement) met wapeningsweefsel

kleefmortel Capatect SockelFlex (1:1 cement)

isolatie Capatect Sockel- und Perimeterdämmplatte 113 / 115

verlijmde plint

elastische voeg

zwelband Capatect Fugendichtband
Typ Flex 058/03 (15/5-12)

stopprofiel Capatect Putzabschlussprofil 661

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail B007 nlAansluiting gevelisolatie met terras | Capatect System Peri-M en plint | verticale snede
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Aansluiting op schrijnwerk

Detail C001      Raam terugliggend  |  3D-profiel en zwelband  |  horizontale snede

Detail C002     Raam terugliggend  |  3D-profiel en zwelband  |  verticale snede

Detail C003     Overzicht raamaansluitprofielen

Detail C004     Raam in het vlak van de muur  |  3D-profiel en zwelband
     horizontale snede

Detail C005    Raam in het vlak van de muur  |  3D-profiel en zwelband
     verticale snede

Detail C006     Raam vooruitspringend  |  3D-profiel en zwelband
     horizontale snede

Detail C007    Raam vooruitspringend  |  3D-profiel en zwelband
     verticale snede

Detail C008    Aansluiting op screen  |  horizontale snede

Detail C009    Raamaansluiting  |  vensterbank in aluminium | 3D

Detail C010    Raam in gevelvlak  |  vensterbank in natuursteen
     verticale snede

Detail C011    Raam in gevelvlak  |  vensterbank in natuursteen  |  3D

Detail C012    Raam terugliggend  |  vensterbank in aluminium bij renovatie
     verticale snede

Detail C013    Raam vooruitspringend met uitstekend kader  |  horizontale snede

Detail C014    Raam vooruitspringend met uitstekend kader  |  verticale snede

Detail C015    Raamaansluiting  |  aluminium schruifraam gelijkliggend  
     met de bepleistering  |  horizontale en verticale snede

Detail C016    Raamaansluiting  |  screen met geleider niet dragend
     pleisterplaat met randprofiel  |  verticale snede

Detail C017    Raamaansluiting  |  rolluikkast niet dragend
     pleisterplaat met randprofiel  |  verticale snede

Detail C018    Raamaansluiting  |  rolluikkast dragend
     isolatie met minimale dikte van 60mm  |  verticale snede

Detail C020    Aansluiting op gordijngevel  |  bovenaansluiting met  
     Capatect Thermoprofiel en L-profiel  |  verticale snede

Detail C021    Aansluiting op gordijngevel  |  rechte aansluiting met  
     Capatect Putzabschlussprofil en L-profiel  |  horizontale snede

Detail C022    Aansluiting op gordijngevel  |  hoekaansluiting met  
     Capatect Putzabschlussprofil en L-profiel  |  horizontale snede

Thermische gevelisolatie Thermische gevelisolatie
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isolatie

wapeningslaag met wapeningsweefsel 

primer en afwerkingslaag

hoekprofiel: Capatect Gewebe Eckschutz 

dorpel / vensterbank met zijdelingse opstand

kleefmortel

zwelband Capatect Fugendichtband
doorlopend onder tablet

raamaansluitprofiel
Capatect 3D-Anputzleiste 659

schrijnwerk

³ 3

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail C001 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Raamaansluiting | raam terugliggend | 3D-profiel en zwelband | horizontale snede

isolatie

primer en afwerkingslaag

kleefmortel

schrijnwerk

draagstructuur

wapeningslaag met wapeningsweefsel

hoekprofiel Capatect Gewebe Eckschutz

raamaansluitprofiel Capatect 3D-Anputzleiste 659

zwelband Capatect Fugendichtband
doorlopend onder tablet

aluminium vensterbank met U-vormig kopschot
stabiel gemonteerd

³ 3

V-groef (kellenschnitt)

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail C002 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Raamaansluiting | raam terugliggend | 3D-profiel en zwelband | verticale snede

32 33



Capatect 3D-Anputzleiste 659

V-voeg

Capatect 1D-Anputzprofil 694

V-voeg

zwelband Capatect
Fugendichtband

V-voeg

zwelband Capatect
Fugendichtband

V-voeg
stopprofiel Capatect
Putzabschlussprofil 661/56

Aansluiting met zwelband en eventueel stopprofiel kan als een 3D-aansluiting beschouwd worden.

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

05/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail C003 nlRaamaansluiting | overzicht raamaansluitprofielen

isolatie

wapeningslaag met wapeningsweefsel 

primer en afwerkingslaag

schrijnwerk

dorpel / vensterbank met zijdelingse opstand³ 3

kleefmortel

toegevoegde isolatie

draagstructuur

raamaansluitprofiel 3D-Anputzleiste 659

hoekprofiel Capatect Gewebe Eckschutz

zwelband Capatect Fugendichtband
doorlopend onder tablet

d

Toevoegde isolatie R ³ 1.5m²K/W.
Thermische onderbreking schrijnwerk volledig in contact met isolatie.

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail C004 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Raamaansluiting | raam in het vlak van de muur | 3D-profiel en zwelband | horizontale
snede
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isolatie

primer en afwerkingslaag

kleefmortel

Schrijnwerk

toegevoegde isolatie

draagstructuur

wapeningslaag met wapeningsweefsel

hoekprofiel Capatect Gewebe Eckschutz

d

raamaansluitprofiel Capatect 3D-Anputzleiste 659

zwelband Capatect Fugendichtband
doorlopend onder tablet

aluminium vensterbank met U-vormig kopschot
stabiel gemonteerd

³ 3

V-groef (kellenschnitt)

d

Toevoegde isolatie R ³ 1.5m²K/W.
Thermische onderbreking schrijnwerk volledig in contact met isolatie.

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail C005 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Raamaansluiting | raam in het vlak van de muur | 3D-profiel en zwelband | verticale snede

isolatie

wapeningslaag met wapeningsweefsel 

primer en afwerkingslaag

schrijnwerk

dorpel / vensterbank met zijdelingse opstand³ 3

kleefmortel

draagstructuur

raamaansluitprofiel 3D-Anputzleiste 659

hoekprofiel Capatect Gewebe Eckschutz

zwelband Capatect Fugendichtband
doorlopend onder tablet

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail C006 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Raamaansluiting | raam vooruitspringend | 3D-profiel en zwelband | horizontale snede
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isolatie

primer en afwerkingslaag

kleefmortel

Schrijnwerk

draagstructuur

wapeningslaag met wapeningsweefsel

hoekprofiel Capatect Gewebe Eckschutz

raamaansluitprofiel Capatect 3D-Anputzleiste 659

zwelband Capatect Fugendichtband doorlopend onder tablet

aluminium vensterbank met U-vormig kopschot
stabiel gemonteerd

³ 3

V-groef (kellenschnitt)

d

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail C007 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Raamaansluiting | raam vooruitspringend | 3D-profiel en zwelband | verticale snede

isolatie

wapeningslaag met wapeningsweefsel 

primer en afwerkingslaag

schrijnwerk

dorpel / vensterbank met zijdelingse opstand³ 3

kleefmortel

toegevoegde isolatie

draagstructuur

hoekprofiel Capatect Gewebe Eckschutz

zwelband Capatect Fugendichtband
doorlopend onder tablet

d

aansluitprofiel Capatect
Rolladenanschlussprofil 648

screengeleider (bevestigen op raamkader)

zwelband Capatect Fugendichtband

screengeleider (bevestigen op raamkader)

zwelband Capatect Fugendichtband

aansluitprofiel Capatect
Rolladenanschlussprofil 648

Toevoegde isolatie R ³ 1.5m²K/W.
Thermische onderbreking schrijnwerk volledig in contact met isolatie.

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail C008 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Raamaansluiting | aansluiting op screen | horizontale snede
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primer en afwerkingslaag

isolatie

kleefmortel

draagstructuur

schrijnwerk

alu vensterbank

V-groef ( Kellenschnitt )

wapeningslaag met
wapeningsweefsel

zwelband Capatect
Fugendichtband

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail C009 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Raamaansluiting | vensterbank in aluminium | 3D

isolatie

kleefmortel

draagstructuur

massieve vensterbank

schrijnwerk

V-groef ( Kellenschnitt )

kopschot

primer en afwerkingslaag

wapeningslaag met wapeningsweefsel

zwelband Capatect Fugendichtband

ondersteuningsprofiel

³ 3

rugvulling
soepele voeg

Isigo waterafvoerprofiel
montagekit
mortelbed

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

05/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail C010 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Raamaansluiting | raam in gevelvlak | vensterbank in natuursteen | verticale snede

Indien de dorpel uit meerdere delen bestaat dienen er voorzorgen genomen te worden om waterinfiltratie via
de voeg te voorkomen. Dit kan door de voeg af te sluiten met een isigo-profiel (door derden).
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primer en afwerkingslaag

isolatie

kleefmortel

draagstructuur

schrijnwerk

V-groef ( Kellenschnitt )

ondersteuningsprofiel

dorpel in natuursteen

kopschot in natuursteen

zwelband Capatect
Fugendichtband

wapeningslaag met
wapeningsweefsel

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail C011 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Raamaansluiting | vensterbank in natuursteen | 3D

isolatie

kleefmortel

draagstructuur

dorpel / vensterbank

schrijnwerk

af te slijpen deel

wapeningslaag met wapeningsweefsel

primer en afwerkingslaag

ondersteuningsprofiel

zwelband Capatect Fugendichtband

aluminium vensterbank met U-vormig
kopschot stabiel gemonteerd

V-groef (kellenschnitt)

³ 3

BESTAAND

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail C012 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Raamaansluiting | raam terugliggend | vensterbank in aluminium bij renovatie | verticale
snede
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isolatie

wapeningslaag met wapeningsweefsel 

primer en afwerkingslaag

schrijnwerk

uitspringend kader

kleefmortel

soepele isolatie

draagstructuur

hoekprofiel Capatect Winkelprofil mit Gewebe 670

d

spuwertje (om lokale vervuiling te vermijden)

voegdichtingsband Capatect Fugendichtband Typ Flex 058/04

dc

d1

Toevoegde isolatie R ³ 1.5m²K/W.
Thermische onderbreking schrijnwerk volledig in contact met isolatie.
dc ³ d1
         2

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail C013 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Raamaansluiting | raam vooruitspringend met uitspringend kader | horizontale snede

isolatie

primer en afwerkingslaag

kleefmortel

Schrijnwerk

soepele isolatie

draagstructuur

wapeningslaag met wapeningsweefsel

voegdichtingsband Capatect
Fugendichtband Typ Flex 058/04

sokkelprofiel Capatect Thermoprofil 6680d

dc

d1

uitspringend kader

³ 3

hoekprofiel Capatect Winkelprofil mit Gewebe 670

spuwertje (om lokale vervuiling te vermijden)

voegdichtingsband Capatect
Fugendichtband Typ Flex 058/04

d

Toevoegde isolatie R ³ 1.5m²K/W.
Thermische onderbreking schrijnwerk volledig in contact met isolatie.
dc ³ d1
         2

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail C014 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Raamaansluiting | raam vooruitspringend met uitstekend kader | verticale snede
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2.5

±
0.

5

sokkelprofiel Capatect Thermoprofil 6680

aluminium plaat waterdicht op profiel te bevestigen

voegdichtingsband Capatect Fugendichtband Typ Flex 058/04

aluminium schrijnwerk (schuifraam)

wapeningslaag met
wapeningsweefsel

isolatie

primer en afwerkingslaag

Kleefmortel

soepele isolatie

±0.5

sokkelprofiel Capatect Thermoprofil 6680

aluminium plaat waterdicht op profiel te bevestigen

voegdichtingsband Capatect Fugendichtband Typ Flex 058/04

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

06/2021

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail C015 nlRaamaansluiting | aluminium schruifraam gelijkliggend met de bepleistering | horizontale en
verticale snede

Horizontale snede:

Verticale snede:

aluminium plaat
waterdicht op
profiel te bevestigen

voegdichtingsband Capatect Fugendichtband
Typ Flex 058/04

· breedte 25mm
· voegbreedte 6-18mm
· UV-bestendig
· slagregendicht

alu schrijnwerk
schuifraam

sokkelprofiel
Capatect
Thermoprofil
6680

Detail 1:1 kleefmortel (volvlakkig)

primer en afwerkingslaag

kleefmortel

draagstructuur

wapeningslaag met
wapeningsweefsel

pleisterplaat Capatect
Putzträgerplatte 091 (18mm)

randprofiel Capatect
Abschlussaufsteckprofil 664/01

schrijnwerk

³
25

cm

isolatie

schotelplug Capatect Schraubdübel
Easy 051 (tussenafstand £ 30cm)

screen (afgebeeld
model SC1000 Harol)

£  
25

cm

isolatie

³ 
25

£ 30cm

³ 25

£ 30cm£ 30cm£ 30cm£ 30cm

£
25

³ 25

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail C016 nlRaamaansluiting | screen met geleider niet dragend | pleisterplaat met randprofiel |
verticale snede
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kleefmortel (volvlakkig)

primer en afwerkingslaag

kleefmortel

draagstructuur

wapeningslaag met wapeningsweefsel

pleisterplaat Capatect Putzträgerplatte 091 (18mm)

randprofiel Capatect
Abschlussaufsteckprofil 664/01

£  
25

cm
³

25
cm

isolatie

schotelplug Capatect Schraubdübel Easy 051
(tussenafstand £ 30cm)

rolluikkast (model afgebeeld OB700 Harol)

³ 
25

£ 30cm

³ 25

£ 30cm£ 30cm£ 30cm£ 30cm

£
25

³ 25

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail C017 nlRaamaansluiting | rolluikkast niet dragend | pleisterplaat met randprofiel | verticale snede

2

2

³ 6cm

primer en afwerkingslaag

kleefmortel

draagstructuur

wapeningslaag met wapeningsweefsel

isolatie

rolluikkast (stabiel geheel)
(model afgebeeld Deceuninck)

hoekprofiel Capatect
Gewebe Eckschutz

aansluitprofiel Capatect Anputzleiste
Supreme 662

isolatie

kleefschuim Capatect EcoFix

 £
 2

5c
m

³
25

cm

schotelplug Capatect Schraubdübel
Easy 051 (tussenafstand £ 30cm)

³ 
25

£ 30cm

³ 25

£ 30cm£ 30cm£ 30cm£ 30cm

£
25

³ 25

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail C018 nlRaamaansluiting | rolluikkast dragend | isolatie met minimale dikte van 60mm | verticale
snede
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soepele isolatie

L-profiel aluminium

zwelband Capatect
Fugendichtband

sokkelprofiel Capatect
 Thermoprofil 6680

wapeningslaag met
wapeningsweefsel

isolatie

primer en afwerkingslaag

2cm

Kleefmortel

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail C020 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Aansluiting op gordijngevel | bovenaansluiting met Capatect Thermoprofiel en L-profiel |
verticale snede

isolatie

wapeningslaag met wapeningsweefsel 

primer en afwerkingslaag

gordijngevel

kleefmortel

draagstructuur

stopprofiel Capatect Putzabschlussprofil 661/59

zwelband Capatect Fugendichtband

L-profiel

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail C021 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Aansluiting op gordijngevel | rechte aansluiting met Capatect Putzabschlussprofil en L-profiel
| horizontale snede
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isolatie

wapeningslaag met wapeningsweefsel 

primer en afwerkingslaag

gordijngevel

kleefmortel

draagstructuur

stopprofiel Capatect Putzabschlussprofil
661/59

zwelband Capatect Fugendichtband

U-profiel

2cm

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail C022 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Aansluiting op gordijngevel | hoekaansluiting met Capatect Putzabschlussprofil en L-profiel |
horizontale snede

52



Aansluiting op dak
Aansluiting op plat dak - zichtbare dakrand

Detail D001      Aansluiting gevelisolatie met aluminium dakrandprofiel
     verticale snede

Detail D002      Aansluiting gevelisolatie met aluminium muurafdekkap
     verticale snede

Detail D003      Aansluiting gevelisolatie met deksteen in helling
     verticale snede

Detail E006      Muurafdek tegen gevel 
     aansluiting gevelisolatie met muurafdekkap  |  3D

Detail E007      Muurafdek tegen gevel | aansluiting gevelisolatie met dakrandprofiel  
     hoekafsluiting met aluminium afdekplaatje  |  3D

Detail E008      Muurafdek tegen gevel  |  aansluiting gevelisolatie met deksteen  |  3D

Thermische gevelisolatie

kleefmortel

>3cm

isolatie

primer en afwerkingslaag

dakdichting

ondersteuningsprofiel

>
5c

m

dakdichting

wapeningslaag met wapeningsweefsel

draagstructuur

aluminium dakrandprofiel

waterbestendige plaat

zwelband Capatect Fugendichtband

isolerende bouwblok

verankering isolerende bouwblok

50
10

0

05/2022

www.caparol.be

Dakrandaansluiting | aansluiting gevelisolatie met aluminium dakrandprofiel | verticale
snede

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen.

Detail D001 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Plaatsing van de isolatiepanelen:
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kleefmortel

isolatie

primer en afwerkingslaag

dakdichting

waterbestendige plaat 

ondersteuningsprofiel

aluminium muurafdekkap

dakdichting

wapeningslaag met wapeningsweefsel

helling > 2%

draagstructuur

Capatect Attikaprofil 663

zwelband Capatect Fugendichtband

³3

isolerende bouwblok

verankering isolerende bouwblok

50
10

0

De waterbestendige plaat na het plaatsen van de isolatie afzagen op maat van het Capatect-systeem.

05/2022

www.caparol.be

Dakrandaansluiting | aansluiting gevelisolatie met aluminium muurafdekkap | verticale
snede

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen.

Detail D002 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Plaatsing van de isolatiepanelen:

kleefmortel

5cm

isolatie (bovenste isolatie verticaal plaatsen)

primer en afwerkingslaag

dakdichting

watergroef3cm

helling > 2%

wapeningslaag met wapeningsweefsel

draagstructuur

zwelband Capatect Fugendichtband

deksteen

mortelbed

ondersteuningsprofiel

isolerende bouwblok

verankering isolerende bouwblok

Rugvulling
Soepele voeg

Isigo waterafvoerprofiel
Mortelbed

Rugvulling
Soepele voeg

Loodslab
Mortelbed

Sluiting voeg deksteen met isigo-profiel (door derden). Sluiting voeg deksteen met loodslab (door derden).

05/2022

www.caparol.be

Dakrandaansluiting | aansluiting gevelisolatie met deksteen in helling | verticale snede

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen.

Detail D003 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop
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dilatatievoeg

dakdichting

muurafdekprofiel

max. 30cm

2

zwelband Capatect
Fugendichtband

sokkelprofiel Capatect Thermoprofil
zwelband Capatect Fugendichtband

waterbestendige plaat met
verlijmde epdm

muurafdekprofiel eindstuk

ondersteuningsprofiel

sokkelprofiel Capatect Thermoprofil

zwelband Capatect Fugendichtband

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

03/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail E006 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Dakaansluiting | muurafdek tegen gevel l aansluiting gevelisolatie met muurafdekkap | 3D

dakdichting

1.5
sokkelprofiel Capatect Thermoprofil +
zwelband Capatect Fugendichtband

zwelband Capatect
Fugendichtband

aluminium dakrandprofiel

waterbestendige plaat
stabiel gemonteerd

aluminium plaatje Capatect CapaBac P

aluminium U-profiel
Capatect CapaBac H

Capatect CapaBac H

zwelband Capatect Fugendichtband

aluminium sluitstuk
Capatect CapaBac E

sokkelprofiel Capatect Thermoprofil

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

03/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail E007 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Dakrandaansluiting | muurafdek tegen gevel | aansluiting gevelisolatie met dakrandprofiel |
hoekafsluiting met aluminium afdekplaatje | 3D
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watergroef

2

sokkelprofiel Capatect Thermoprofil
zwelband Capatect Fugendichtband

deksteen in helling

zwelband Capatect
Fugendichtband

ondersteuningsprofiel

dakdichting

kopschot in natuursteen

sokkelprofiel Capatect Thermoprofil

zwelband Capatect Fugendichtband

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

03/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail E008 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Dakrandaansluiting | muurafdek tegen gevel | aansluiting gevelisolatie met deksteen | 3D

CapaBac

CapaBac L/R:

CapaBac P:

CapaBac PL:

Plaatsingsinstructies: Animatie:
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Aansluiting op dak
Aansluiting op plat dak - onzichtbare dakrand Capatect ProAttika®

Detail D007     Aansluiting gevelisolatie en dakrand met Capatect ProAttika® profiel  
    verticale snede

Detail D008     Aansluiting gevelisolatie en dakrand met Capatect ProAttika® profiel
    detail aansluiting Capatect ProAttika® profiel en  
    Capatect ProAttika® isolatieblok EPS 01 40/60

Detail D009     Dakrandaansluiting  |  aansluiting gevelisolatie met thermisch  
    onderbroken sokkelprofiel en Capatect ProAttika®  |  verticale snede

Detail D010     Dakrandaansluiting  |  vrijstaande muur met Capatect ProAttika®

    verticale snede

Detail D011     Dakrandaansluiting  |  vrijstaande muur met Capatect ProAttika®  
    opgaande aansluiting 

Detail D012     Dakrandaansluiting  |  aansluiting gevelisolatie en dakrand met   
    Capatect ProAttika®  |  zonder kimblok | verticale snede

Thermische gevelisolatie

Capatect ProAttikaâ Eps 01 40/60

Capatect kleefmortel

kimblok

Capatect isolatie

draagstructuur

dubbele Capatect wapeningslaag
(zie detail D008)

Capatect primer en
afwerkingslaag

voegafdichting
(door dakwerker)

dakdichting
(door dakwerker)

d-11cm 10cm

d

Capatect isolatie passtuk 3mm
terugliggend tov onderliggende
isolatie

0.3cm

Capatect isolatie

Capatect ProAttikaâ profiel 03

kleefschuim Capatect Ecofix 055

verankering

Toegestane kleef- en wapeningsmortels:

· Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
· Capatect Klebe- und Armieringsmasse 186M
· Capatect ArmaReno 700

De dakwerker is verantwoordelijk voor de waterdichtheid van de dakopstand en de waterdichte aansluiting met het Capatect
 ProAttikaâ-profiel.

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

05/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail D007 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Dakrandaansluiting | aansluiting gevelisolatie en dakrand met Capatect ProAttikaâ profiel |
verticale snede

6362



Capatect eerste wapeningslaag met
wapeningsweefsel op ProAttikaâ

Eps 01-40/60 en passtuk

isolatieblok Capatect
ProAttikaâ Eps 01 40/60

verkleving profiel Capatect kleef-
en wapeningsmortel

Capatect ProAttikaâ Profiel 03

Capatect wapeningslaag met
wapeningsweefsel

Capatect primer en
afwerkingslaag

voegafdichting (door dakwerker)

dakdichting (door dakwerker)

egaliseerlaag Capatect
kleef- en wapeningsmortel

Toegestane kleef- en wapeningsmortels:

· Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
· Capatect Klebe- und Armieringsmasse 186M
· Capatect ArmaReno 700

De dakwerker is verantwoordelijk voor de waterdichtheid van de dakopstand en de waterdichte aansluiting met het Capatect
ProAttikaâ-profiel.

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail D008 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Dakrandaansluiting | aansluiting gevelisolatie en dakrand met Capatect ProAttikaâ profiel |
detail Capatect ProAttikaâ profiel en Capatect ProAttikaâ isolatieblok EPS 01 40/60

kleefmortel

isolatie

primer en afwerkingslaag

dakdichting (door dakwerker)

dakopstand isolatie (door dakwerker)

zwelband Capatect Fugendichtband

sokkelprofiel Capatect Thermoprofil

wapeningslaag met wapeningsweefsel

Capatect kleefmortel

Capatect isolatie

draagstructuur

Capatect ProAttikaâ Eps 01 40/60

dubbele Capatect wapeningslaag
(zie detail D008)

Capatect primer en afwerkingslaag

kleefschuim Capatect Ecofix 055

voegafdichting (door dakwerker)

10cm

d

Capatect isolatie passtuk 3mm
terugliggend tov onderliggende
isolatie

0.3cm

d-11cm

Capatect isolatie

Capatect ProAttikaâ profiel 03

verankering

De dakwerker is verantwoordelijk voor de waterdichtheid van de dakopstand en de waterdichte aansluiting met het Capatect
ProAttikaâ-profiel.

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

05/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail D009 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Dakrandaansluiting | aansluiting gevelisolatie met thermisch onderbroken sokkelprofiel en
Capatect ProAttikaâ | verticale snede
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Capatect kleefmortel

Capatect isolatie

draagstructuur

Capatect ProAttikaâ Eps 01 40/60

dubbele Capatect wapeningslaag
(zie detail D008)

Capatect primer en
afwerkingslaag

kleefschuim Capatect Ecofix 055

voegafdichting
(door dakwerker)

dakdichting
(door dakwerker)

Capatect isolatie passtuk 3mm
terugliggend tov onderliggende
isolatie

0.3cm

Capatect isolatie

opstand dakdichting
(zie detail D011)

10cm

d

d-11cm

Capatect ProAttikaâ profiel 03

De dakwerker is verantwoordelijk voor de waterdichtheid van de dakopstand en de waterdichte aansluiting met het Capatect
ProAttikaâ-profiel.

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail D010 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Dakrandaansluiting | vrijstaande muur met Capatect ProAttikaâ | verticale snede

kleefmortel

isolatie

primer en afwerkingslaag

wapeningslaag met wapeningsweefsel

Capatect kleefschuim Ecofix 055

Capatect ProAttikaâ Eps 01 40/60

dakafdichting (door dakwerker)

aansluitprofiel Capatect Gewebeanschlussprofil Blech 667

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail D011 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Dakrandaansluiting | vrijstaande muur met Capatect ProAttikaâ | opgaande aansluiting

De dakwerker is verantwoordelijk voor de waterdichtheid van de dakopstand en de waterdichte aansluiting met het Capatect
ProAttikaâ-profiel.
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dakdichting (door dakwerker)

Capatect kleefmortel

Capatect isolatie

draagstructuur

Capatect ProAttikaâ Eps 01 40/60

dubbele Capatect wapeningslaag
(zie detail D008)

Capatect primer en afwerkingslaag

kleefschuim Capatect Ecofix 055

voegafdichting (door dakwerker)

10cm

d

Capatect isolatie passtuk 3mm
terugliggend tov onderliggende
isolatie

0.3cm

d-11cm

Capatect isolatie

Capatect ProAttikaâ profiel 03

schotelplug Capatect
Universaldübel 053
(optie: verzonken met
rondel)

harde isolatie (door dakwerker)

soepele isolatie (door dakwerker)

De dakwerker is verantwoordelijk voor de waterdichtheid van de dakopstand en de waterdichte aansluiting met het Capatect
ProAttikaâ-profiel.

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail D012 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Dakrandaansluiting | aansluiting gevelisolatie en dakrand met Capatect ProAttikaâ | zonder
kimblok | verticale snede
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Aansluiting op dak
Aansluiting op hellend dak

Detail D004     Hellend dak  |  aansluiting gevelisolatie met bakgoot  |  verticale snede

Detail D005     Hellend dak  |  aansluiting gevelisolatie met hanggoot 
    verticale snede

Detail D006     Hellend dak - nokgevel  |  aansluiting gevelisolatie met oversteek  
    hellend dak  |  verticale snede

Thermische gevelisolatie

isolatie

primer en afwerkingslaag

draagstructuur

kleefmortel

wapeningslaag met wapeningsweefsel

zwelband Capatect Fugendichtband

zwelband Capatect Fugendichtband

Afwerking gevelisolatie vóór de bakgootafwerking.

01/2022

www.caparol.be

Dakrandaansluiting | hellend dak | aansluiting gevelisolatie met bakgoot | verticale snede

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen.

Detail D004 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop
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isolatie

primer en afwerkingslaag

draagstructuur

kleefmortel

wapeningslaag met wapeningsweefsel

zwelband Capatect Fugendichtband

d1

dc

01/2022

www.caparol.be

Dakrandaansluiting | hellend dak | aansluiting gevelisolatie met hanggoot | verticale snede

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen.

Detail D005 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

dc ³ d1
          2

kleefmortel

isolatie

primer en afwerkingslaag

draagstructuur

dakisolatie 

zwelband Capatect Fugendichtband

wapeningslaag met wapeningsweefsel

d1

dc

01/2022

www.caparol.be

Dakrandaansluiting | hellend dak - nokgevel | aansluiting gevelisolatie met oversteek hellend
dak | verticale snede

dc ³ d1
        2

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen.

Detail D006 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop
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Aansluiting op dak
Start op plat en hellend dak

Detail E001     Plat dak  |  aansluiting gevelisolatie met dakisolatie  
    en aluminium sokkelprofiel  |  verticale snede

Detail E002     Plat dak  |  aansluiting gevelisolatie met dakisolatie  
    en thermisch onderbroken sokkelprofiel  |  verticale snede

Detail E003     Plat dak  |  aansluiting gevelisolatie met dakisolatie en terras  
    en thermisch onderbroken sokkelprofiel  |  verticale snede 

Detail E004     Aansluiting gevelisolatie met zijaansluiting hellend dak  
    en thermisch onderbroken sokkelprofiel  |  verticale snede

Detail E005     Aansluiting gevelisolatie met bovenaansluiting hellend dak  
    en thermisch onderbroken sokkelprofiel  |  verticale snede

Thermische gevelisolatie

kleefmortel

isolatie

primer en afwerkingslaag

dakdichting

dakopstand isolatie

sokkelprofiel Capatect Sockelschienen Plus 6700

zwelband Capatect Fugendichtband

wapeningslaag met wapeningsweefsel

³ 
15

 c
m

90°

Bovenzijde dakopstand vlak en uitgelijnd ! 

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

03/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail E001nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Dakaansluiting | plat dak | aansluiting gevelisolatie met dakisolatie en aluminium
sokkelprofiel | verticale snede
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kleefmortel

isolatie

primer en afwerkingslaag

dakdichting

dakopstand isolatie

zwelband Capatect Fugendichtband

sokkelprofiel CapatectThermoprofil 6680

wapeningslaag met wapeningsweefsel

³ 
15

 c
m

90°

Bovenzijde dakopstand vlak en uitgelijnd ! 

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

03/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail E002 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Dakaansluiting | plat dak | aansluiting gevelisolatie met dakisolatie en en thermisch
onderbroken sokkelprofiel | verticale snede

kleefmortel

isolatie

dakdichting

dakopstand isolatie

primer en afwerkingslaag

³3cm

zwelband Capatect Fugendichtband

sokkelprofiel Capatect Thermoprofil 6680

wapeningslaag met wapeningsweefsel extra beschermlaag
met Capatect SockelFlex (1:1 Cement en 5% water)
aanbrengen op de wapeningslaag tot op een hoogte
van minimum 30 cm

 ±
30

 c
m

90°

Bovenzijde dakopstand vlak en uitgelijnd ! 

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

03/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail E003 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Dakaansluiting | plat dak | aansluiting gevelisolatie met dakisolatie en terras en thermisch
onderbroken sokkelprofiel | verticale snede
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kleefmortel

isolatie

sokkelprofiel Capatect Thermoprofil 

primer en afwerkingslaag

metalen slab

dakopstand isolatie

zwelband Capatect Fugendichtband

³ 
15

 c
m

wapeningslaag met wapeningsweefsel

90°

Bovenzijde dakopstand vlak en uitgelijnd ! 

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

03/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail E004 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Dakaansluiting | aansluiting gevelisolatie met zijaansluiting hellend dak en thermisch
onderbroken sokkelprofiel | verticale snede

kleefmortel 

isolatie

primer en afwerkingslaag

metalen slab

zwelband Capatect Fugendichtband

wapeningslaag met wapeningsweefsel

sokkelprofiel Capatect Thermoprofil 6680

Bovenzijde dakopstand vlak en uitgelijnd ! 

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

03/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail E005 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Dakaansluiting | aansluiting gevelisolatie met bovenaansluiting hellend dak en thermisch
onderbroken sokkelprofiel | verticale snede
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Thermische gevelisolatie

Doorvoeren en bevestigen  
van voorwerpen

Detail F001      Afvoerbuis | ventilatierooster  |  verticale snede

Detail F002      Afvoerbuis met daktab  |  verticale snede

Detail F003      Aansluiting met regenwaterafvoer thermisch onderbroken bevestiging   
            zichtbaar  |  horizontale snede

Detail F004      Aansluiting met regenwaterafvoe  |  ingewerkte regenwaterafvoer
       zichtbaar  |  horizontale snede

Detail F005      Aansluiting met regenwaterafvoer  |  ingewerkt tot 20 cm
       onzichtbaar  |  horizontale snede

Detail F006      Aansluiting met regenwaterafvoer  |  ingewerkt tot 40 cm
            onzichtbaar  |  horizontale snede

Detail F020      Bevestiging van voorwerpen  |  lichte voorwerpen  |  lamp

Detail F021      Bevestiging van voorwerpen  |  zware voorwerpen  |  balustrade

kleefmortel

draagstructuur

isolatie

wapeningslaag met wapeningsweefsel 

primer en afwerkingslaag

ventilatiebuis

Helia Mini-apparatenhouder

ventilatierooster

schroef

elastische voegkit 

zwelband Capatect Fugendichtband

zwelband Capatect Fugendichtband

druipprofiel

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

03/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail F001 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Afvoerbuis | ventilatierooster | verticale snede
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kleefmortel

draagstructuur

isolatie

wapeningslaag met 

primer en afwerkingslaag

wapeningsweefsel

V-groef ( Kellenschnitt )

V-groef ( Kellenschnitt )

zwelband Capatect Fugendichtband

beugel

zwelband Capatect Fugendichtband

bevestigingselement in hoge
densiteit EPS ZyRillo-Eps 70 of 125mm

kleefmiddel Kleber DoPurCol

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

03/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail F002 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Afvoerbuis met daktap | verticale snede

draagstructuur

isolatie

wapeningslaag met wapeningsweefsel 

primer en afwerkingslaag

kleefmortel

7

regenwaterafvoer

beugel

kleefmiddel Kleber DoPurCol

bevestigingselement in hoge densiteit EPS
ZyRillo-Eps 70 of 125mm

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

03/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail F003 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Aansluiting met regenwaterafvoer | thermisch onderbroken bevestiging | zichtbaar |
horizontale snede
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regenwaterafvoer

draagstructuur

isolatie

wapeningslaag met wapeningsweefsel 

primer en afwerkingslaag

kleefmortel

beugel (vooraf te plaatsen)

zwelband Capatect Fugendichtband

isolatie of alternatief Capatect
PF-Fassendämmplatte 122 (l 0.020-0.021)

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

01/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail F004 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Aansluiting met regenwaterafvoer | ingewerkte regenwaterafvoer | zichtbaar | horizontale
snede

kleefmortel

isolatie

primer en afwerkingslaag

draagstructuur

wapeningslaag met wapeningsweefsel

 ³
 1

0 
cm

extra wapeningslaag en weefsel

regenwaterafvoer

thermisch performante isolatie

dampdichte folie

kleefmortel (volvlakkig)

£
20

 c
m

 ³
 1

0 
cm

³4cm

 ³
 1

0 
cm

 ³
 1

0 
cm

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

03/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail F005 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Aansluiting met regenwaterafvoer | ingewerkt tot 20cm | onzichtbaar | horizontale snede
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kleefmortel

isolatie

primer en afwerkingslaag

draagstructuur

wapeningslaag met wapeningsweefsel

regenwaterafvoer

kleefmortel (volvlakkig)

dampdichte folie

thermisch performante isolatie

£
40

 c
m

2 cm

 ³
 2

0 
cm

 ³
 2

0 
cm

pleisterplaat Capatect Putzträgerplatte 090
(12.5mm)

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

03/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail F006 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Aansluiting met regenwaterafvoer | ingewerkt tot 40cm | onzichtbaar | horizontale snede

kleefmortel

draagstructuur

isolatie

primer en afwerkingslaag

schroef

elastische voegkit 

zwelband Capatect Fugendichtband

wapeningslaag met wapeningsweefsel

Helia Mini-apparatenhouder of EJOT Spiraldübel

zwelband Capatect Fugendichtband

druipprofiel

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

03/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail F020 nlBevestiging van voorwerpen | lichte voorwerpen | lamp
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glazen balustrade

kleefmortel

draagstructuur

isolatie

wapeningslaag met wapeningsweefsel 

primer en afwerkingslaag

schroef

glasklem

montage element ifv belasting
UMP-ALU Z/TZ/TQ

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

03/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail F021 nlBevestiging van voorwerpen | zware voorwerpen | balustrade
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Thermische gevelisolatie

parementmetselwerk

luchtspouw

sokkelprofiel Capatect Thermoprofiel 6680

primer en afwerkingslaag

wapeningslaag met wapeningsweefsel

isolatie

kleefmortel

draagstructuur

spouwisolatie

waterbestendige uitvulling (h: 10mm)

zwelband Capatect Fugendichtband

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

03/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail G001 nlAansluiting gevelisolatie met parement | in zelfde vlak | thermisch onderbroken sokkelprofiel
| verticale snede

       EPB aanvaarde bouwknoop

Aansluiting op parement

Detail G001      Aansluiting gevelisolatie met parement  |  in hetzelfde vlak 
       thermisch onderbroken sokkelprofiel  |  verticale snede

Detail G002      Aansluiting gevelisolatie met parement  |  terugliggend
       thermisch onderbroken sokkelprofiel  |  verticale snede

Detail G003      Aansluiting plafond in sierpleister met gevel in parement
            verticale snede

Detail G004      Aansluiting gevelisolatie met parement  |  in hetzelfde vlak
       horizontale snede

Detail G005      Aansluiting gevelisolatie met parement  |  binnenhoek
       horizontale snede

Detail G006      Aansluiting gevelisolatie met parement  |  buitenhoek 
       horizontale snede

Detail G007      Aansluiting gevelisolatie bij renovatie  |  buitenhoek
       horizontale snede
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parementmetselwerk

luchtspouw

sokkelprofiel Capatect Thermoprofiel 6680

primer en afwerkingslaag

wapeningslaag met wapeningsweefsel

isolatie

kleefmortel

draagstructuur

spouwisolatie

dpc-folie

zwelband Capatect Fugendichtband

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

03/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail G002 nlAansluiting gevelisolatie met parement | parement terugliggend | thermisch onderbroken
sokkelprofiel | verticale snede

       EPB aanvaarde bouwknoop

spouwisolatie

draagstructuur

luchtspouw

parementmetselwerk

onzichtbare geveldrager 

dpc folie

wapeningslaag met wapeningsweefsel 

primer en afwerkingslaag

kleefmortel

holtes vullen met PUR

epdm waterdichting

schotelplug (optie: verzonken met rondel)

kleefschuim Capatect Ecofix

isolatie

stopprofiel Capatect Putzabschlussprofil 661 

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

03/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail G003 nlAansluiting plafond in sierpleister met gevel in parement | verticale snede

       EPB aanvaarde bouwknoop
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parement

spouwisolatie

Capatect Putzabschlussprofil 661/56 primer en afwerkingslaag

wapeningslaag met wapeningsweefsel

isolatie

kleefmortel

draagstructuur

waterdichting

zwelband Capatect Fugendichtband

d1

d2 dc

dc ³ kleinste isolatiedikte (d1 of d2)
2

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

03/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail G004 nlAansluiting gevelisolatie met parement | in zelfde vlak | horizontale snede

       EPB aanvaarde bouwknoop

primer en
afwerkingslaag

wapeningslaag met
wapeningsweefsel

isolatie

kleefmortel

draagstructuur

d1

parement

hoekprofiel Capatect Winkelprofil
mit Gewebe 670

spouwisolatie

dc

d1

zwelband Capatect Fugendichtband

dc ³ kleinste isolatiedikte (d1 of d2)
2

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

03/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail G005 nlAansluiting gevelisolatie met parement | binnenhoek | horizontale snede

       EPB aanvaarde bouwknoop
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kleefschuim Capatect
EcoFix 055/20

draagstructuur

parement

waterdichting

harde spouwmuurisolatie

stopprofiel Capatect Putzabslussprofil 661/56

zwelband Capatect Fugendichtband

primer en afwerkingslaag

wapeningslaag met wapeningsweefsel

isolatie

kleefmortel

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

03/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail G006 nlAansluiting gevelisolatie met parement | buitenhoek | horizontale snede

       EPB aanvaarde bouwknoop

stopprofiel Capatect Putzabslussprofil 661/56

draagstructuur / gevelafwerking

kleefmortel

isolatie

wapeningslaag met wapeningsweefsel

primer en afwerkingslaag

hoekprofiel Capatect Gewebe Eckschutz

zwelband Capatect Fugendichtband

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

03/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail G007 nlAansluiting gevelisolatie bij renovatie | buitenhoek | horizontale snede

       EPB aanvaarde bouwknoop

96 97



Aansluiting op geventileerde 
gevelbekleding

Detail H001      Aansluiting gevelisolatie met geventileerde gevelbekleding 
       terugliggend of in hetzelfde vlak  |  verticale snede

Detail H002      Aansluiting gevelisolatie met geventileerde gevelbekleding
       terugliggend of in hetzelfde vlak  |  horizontale snede

Detail H003      Aansluiting gevelisolatie met geventileerde gevelbekleding
       binnenhoek  |  horizontale snede

Detail H004      Aansluiting gevelisolatie met geventileerde gevelbekleding
       plafond met gevelisolatiesysteem  |  verticale snede

Detail H005      Aansluiting gevelisolatie met geventileerde gevelbekleding
       buitenhoek  |  horizontale snede

Thermische gevelisolatie

draagstructuur

waterdichting

zwelband Capatect Fugendichtband

druiprandprofiel Capatect Tropfkantenprofil 668

primer en afwerkingslaag

wapeningslaag met  wapeningsweefsel

isolatie

kleefmortel

draagstructuur

isolatie

d2

d1

dc

gevelbekleding

dc ³ kleinste isolatiedikte (d1 of d2)
2

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

03/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail H001 nlAansluiting gevelisolatie met geventileerde gevelbekleding | terugliggend of in zelfde vlak |
verticale snede

       EPB aanvaarde bouwknoop
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draagstructuur

waterdichting

hoekprofiel Capatect Winkelprofil mit Gewebe 670
primer en
afwerkingslaag

wapeningslaag met
wapeningsweefsel

isolatie

kleefmortel

draagstructuur

isolatie
d2

d1

dc

zwelband Capatect Fugendichtband

gevelbekleding

draagstructuur

waterdichting

Capatect Gewebe-Eckschutz
primer en
afwerkingslaag

wapeningslaag met
wapeningsweefsel

isolatie

kleefmortel

draagstructuur

isolatie

d2

d1

dc

zwelband Capatect Fugendichtband

gevelbekleding

Alternatief:

dc ³ kleinste isolatiedikte (d1 of d2)
2

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

03/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail H002 nlAansluiting gevelisolatie met geventileerde gevelbekleding | terugliggend of in zelfde vlak |
horizontale snede

       EPB aanvaarde bouwknoop

primer en
afwerkingslaag

wapeningslaag met
wapeningsweefsel

isolatie

kleefmortel

draagstructuur

d1

waterdichting

zwelband
Capatect Fugendichtband

isolatie

dc

V-voeg

draagstructuur

gevelbekleding

dc ³ kleinste isolatiedikte (d1 of d2)
2

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

03/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail H003 nlAansluiting gevelisolatie met geventileerde gevelbekleding | binnenhoek | horizontale snede

       EPB aanvaarde bouwknoop
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primer en afwerkingslaag

wapeningslaag met wapeningsweefsel

isolatie

kleefmortel

draagstructuur

draagstructuur

waterdichting

isolatie

d1

dc

schotelplug
(optie verzonken met rondel)

gevelbekleding

dc ³ kleinste isolatiedikte (d1 of d2)
2

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

03/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail H004 nlAansluiting gevelisolatie met geventileerde gevelbekleding | plafond met
gevelisolatiesysteem | verticale snede

       EPB aanvaarde bouwknoop

Het Capatect-systeem wordt eerst geplaatst.

wapeningslaag met wapeningsweefsel

isolatie

hoekprofiel Capatect Gewebe
Eckschutz 656, 657 of Rolleck 042

waterdichting

isolatie

d1

kleefschuim Capatect EcoFix

dc
stopprofiel Capatect Putzabschlussprofil 661/56

L-profiel

primer en afwerkingslaag

zwelband Capatect Fugendichtband

draagstructuur

gevelbekleding

harde isolatieplaat

dc ³ kleinste isolatiedikte (d1 of d2)
2

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

03/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail H005 nlAansluiting gevelisolatie met geventileerde gevelbekleding | buitenhoek | horizontale snede

       EPB aanvaarde bouwknoop
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Brandveiligheid

Detail J001      Brandveiligheid  |  middelhoge gebouwen 
     rotswol stroken in gevelisolatie  |  verticale snede

Detail J002      Brandveiligheid  |  middelhoge gebouwen 
     rotswol stroken in gevelisolatie boven ramen  |  verticale snede

Detail J002      Brandveiligheid  |  hoge gebouwen 
     Capatect System Miner-A  |  verticale snede

Thermische gevelisolatie

brandbare isolatie

primer en afwerkingslaag

kleefmortel

draagstructuur

wapeningslaag met wapeningsweefsel
³ 

20
 c

m

Capatect Universaldübel 053 met
Capatect Dübelscheibe 153/14
3 pluggen per plaat

plaat in minerale wol Capatect
LS-Fassadendämmplatte 101 (120x20cm)

kleefmortel - plaat volvlakkig verlijmen

bijkomend wapeningsweefsel
³ 60cm hoogte

³ 
20

 c
m

³ 
20

 c
m

20

£ 50cm

120

£ 50cm

£
4m

£
8m

10
m

 -
 2

5m

Eerste strook boven GV ter hoogte van de vloer, maximaal
4m tov het GV. Indien deze afstand groter is moet er een
extra strook om de 4 m voorzien worden.

Tweede strook tussen 2de en 3de verdieping ter hoogte
van de vloer, met een maximale afstand van 8m.

Hierna om de twee bouwlagen.

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

03/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail J001 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Brandveiligheid | middelhoge gebouwen | rotswol stroken in gevelisolatie | verticale snede
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³ 
20

 c
m

Capatect Universaldübel 053 met
Capatect Dübelscheibe 153/14
3 pluggen per plaat

plaat in minerale wol Capatect LS-Fassadendämmplatte 101
(120x20cm)
gevelopening met min. 30cm uitsteek langs beide zijden

kleefmortel - plaat volvlakkig verlijmen

bijkomend wapeningsweefsel
³ 60cm hoogte

³ 
20

 c
m

³ 
20

 c
m

brandbare isolatie

primer en afwerkingslaag

kleefmortel

schrijnwerk

draagstructuur

wapeningslaag met wapeningsweefsel

hoekprofiel Capatect Gewebe Eckschutz

Capatect 3D-Anputzleiste 659 of Capatect
Anputzleiste Supreme 662

£ 
50

 c
m

20

£ 50cm

120

£ 50cm
£

4m
£

8m

10
m

 -
 2

5m

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

03/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail J002 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Brandveiligheid | middelhoge gebouwen | rotswol stroken in gevelisolatie boven ramen |
verticale snede

Eerste strook boven GV ter hoogte van de vloer, maximaal
4m tov het GV. Indien deze afstand groter is moet er een
extra strook om de 4 m voorzien worden (zie J001).

Tweede strook tussen 2de en 3de verdieping ter hoogte
van de vloer, met een maximale afstand van 8m (zie J001).

Hierna boven elk raam met 30cm uitsteek langs beide
zijden.

primer en afwerkingslaag

draagstructuur

Wapeningslaag Capatect Klebe- und Armierungsmasse
186M met wapeningsweefsel Capatect Gewebe 650/110

Capatect Universaldübel 053 met
Capatect Dübelscheibe 153/VT90
aantal pluggen te bepalen

isolatie in niet brandbare mineraalwol platen
Capatect MW-Dämmplatte 035 Plus WVP-1 Plus 148

kleefmortel Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M 

³ 
25

m

Capatect System Miner-A:

Kleefmortel: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
Isolatie: Capatect MW-Dämmplatte 035 Plus WVP-1 Plus 148
Bevestiging: Capatect Universaldübel 053 met Capatect Dübelscheibe 153/VT90
Wapeningslaag: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
Wapeningsweefsel: Capatect Gewebe 650/110
Afwerking: Capatect ThermoSan Fassadenputz NGQ

Capatect Sylitol Fassadenputz
Capatect Modellier- und Spachtelputz 134
Capatect Meldorfer gelijmd met Capatect Meldorfer Ansatzmörtel 080

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

03/2022

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen. www.caparol.be

Detail J003 nl

       EPB aanvaarde bouwknoop

Brandveiligheid | hoge gebouwen | Capatect System Miner-A | verticale snede
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Gevelbepleistering op metselwerk Gevelbepleistering op metselwerk

Gevelbepleistering

Detail Z101      Gevelbepleistering  |  muurvoet in sierpleister  |  verticale snede

Detail Z102      Gevelbepleistering  |  muurvoet met plint  |  verticale snede

Detail Z103      Gevelbepleistering  |  muurvoet in metselwerk  |  verticale snede

Detail Z104      Gevelbepleistering  |  muurvoet in Meldorfer  |  verticale snede

Detail Z201      Gevelbepleistering  |  raamaansluiting  |  verticale snede

Detail Z202      Gevelbepleistering  |  raamaansluiting  |  natuursteen vensterbank
     verticale snede

Detail Z203      Gevelbepleistering  |  raamaansluiting  |  natuursteen vensterbank
     horizontale snede

Detail Z204      Gevelbepleistering  |  raamaansluiting  |  rolluikkast  |  verticale snede

Detail Z301      Gevelbepleistering | dakrandaansluiting 
     aansluiting op hellend dak  |  verticale snede
 
Detail Z302     Gevelbepleistering  |  dakrandaansluiting  |  aansluiting  
       van een hellend dak op een opgaande gevel  |  verticale snede

Detail Z303      Gevelbepleistering  |  dakrandaansluiting 
     aansluiting op oversteek hellend dak  |  verticale snede

Detail Z304      Gevelbepleistering  |  dakrandaansluiting 
     aansluiting op aluminium dakrandprofiel  |  verticale snede

Detail Z305      Gevelbepleistering  |  dakrandaansluiting 
     aansluiting op aluminium muurafdekkap  |  verticale snede

Detail Z306      Gevelbepleistering  |  dakrandaansluiting
     aansluiting op deksteen  |  verticale snede

Detail Z307      Gevelbepleistering  |  dakrandaansluiting  |  aansluiting tussen  
     plat dak en buitenmuur  |  niet toegankelijk  |  verticale snede

Detail Z308      Gevelbepleistering  |  dakrandaansluiting  |  aansluiting tussen  
     plat dak en buitenmuur  |  toegankelijk  |  verticale snede

Detail Z402      Gevelbepleistering  |  constructievoeg  |  gemene muur 
     horizontale snede

Detail Z401      Gevelbepleistering  |  constructievoeg  |  horizontale snede
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m
in

. 3
0 

cm
startprofiel 10-12mm
in PVC of inox

cementering Capatect ArmaReno 700 met
wapeningsweefsel Capatect Gewebe 650

vochtwering met Capatect SockelFlex
(1:1 cement + 5% water verdund)

primer Putzgrund en afwerklaag

cementering Capatect LUP 170 met
wapeningsweefsel Capatect Gewebe 666/110

primer Putzgrund en afwerklaag

spouwdrainering
te respecteren in de cementering en de afwerking

noppenfolie

metselwerk
(zuiver, draagkrachtig, droog en absorberend)

grind

07/2021

www.caparol.be

Detail Z 101 nlGevelbepleistering | muurvoet in sierpleister | verticale snede

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen.

m
in

. 3
0 

cm

soepele voeg met rugvulling

lijmlaag

plint aan muurvoet

startprofiel 10-12mm
in PVC of inox

primer Putzgrund en afwerklaag

cementering Capatect LUP 170 met
wapeningsweefsel Capatect Gewebe 666/110

metselwerk
(zuiver, draagkrachtig, droog en absorberend)

07/2021

www.caparol.be

Gevelbepleistering | muurvoet met plint | verticale snede

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen.

Detail Z 102 nl
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m
in

. 3
0 

cm

plint in metselwerk

startprofiel 10-12mm
in PVC of inox

primer Putzgrund en afwerklaag

cementering Capatect LUP 170 met
wapeningsweefsel Capatect Gewebe 666/110

metselwerk
(zuiver, draagkrachtig, droog en absorberend)

spouwdrainering
te respecteren in de cementering en de afwerking

05/2022

www.caparol.be

Gevelbepleistering | muurvoet in metselwerk | verticale snede

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen.

Detail Z 103 nl

m
in

. 3
0 

cm

cementering Capatect ArmaReno 700 met
wapeningsweefsel Capatect Gewebe 650

primer Putzgrund met lijmlaag
Capatect Ansatzmörtel 080 en Meldorfer steenstrip

stopprofiel 10-12mm
in PVC of inox

primer Putzgrund en afwerklaag

cementering Capatect LUP 170 met
wapeningsweefsel Capatect Gewebe 666/110

vochtwering met Capatect SockelFlex
(1:1 cement + 5% water verdund)

spouwdrainering
te respecteren in de cementering en de afwerking

noppenfolie

metselwerk
(zuiver, draagkrachtig, droog en absorberend)

grind

07/2021

www.caparol.be

Gevelbepleistering | muurvoet in Meldorfer  | verticale snede

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen.

Detail Z 104 nl
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primer Putzgrund en afwerklaag

cementering Capatect LUP 170 met
wapeningsweefsel Capatect Gewebe 666/110

soepele voeg

stopprofiel 10-12mm
in PVC of inox

hoekprofiel 10-12mm
in PVC of inox

betonbalk (geen stalen profiel)

schrijnwerk

metselwerk
(zuiver, draagkrachtig, droog en absorberend)

spouwdrainering
te respecteren in de cementering en de afwerking

07/2021

www.caparol.be

Gevelbepleistering | raamaansluiting  | verticale snede

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen.

Detail Z 201 nl

primer Putzgrund en afwerklaag

cementering Capatect LUP 170 met
wapeningsweefsel Capatect Gewebe 666/110

³ 3

metselwerk
(zuiver, draagkrachtig, droog en absorberend)

schrijnwerk

EPDM band Capatect
Kellenschnittband 040

natuursteen vensterbank
met zijdelingse opstand

EPDM band voor het ontkoppelen van pleisterlagen en voor het
absorberen van drukspanningen. Speciaal voor dik-lagige
pleistersystemen.

Breedte: 54mm
Dikte: 3mm

Capatect Kellenschnittband 040

07/2021

www.caparol.be

Gevelbepleistering | raamaansluiting | natuursteen vensterbank | verticale snede

Zie ook detail Z203: horizontale snede.

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen.

Detail Z 202 nl
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soepele voeg

primer Putzgrund en afwerklaag

metselwerk
(zuiver, draagkrachtig, droog en absorberend)

cementering Capatect LUP 170 met
wapeningsweefsel Capatect Gewebe 666/110

stopprofiel 10-12mm
in PVC of inox

natuursteen vensterbank
met zijdelingse opstand

hoekprofiel 10-12mm
in PVC of inox

07/2021

www.caparol.be

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

stopprofiel 10-12mm in PVC
of inox met soepele voeg

EPDM band Capatect
Kellenschittband 040

(niet zichtbaar)

Zie ook detail Z202: verticale snede.

Gevelbepleistering | raamaansluiting | natuursteen vensterbank | horizontale snede

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen.

Detail Z 203 nl

primer Putzgrund en afwerklaag

metselwerk
(zuiver, draagkrachtig, droog en absorberend)

spouwdrainering
te respecteren in de cementering en de afwerking

cementering Capatect LUP 170 met
wapeningsweefsel Capatect Gewebe 666/110

betonbalk (geen stalen profiel)

schrijnwerk

rolluikkast

soepele voeg

stopprofiel 10-12mm
in PVC of inox

hoekprofiel 10-12mm
in PVC of inox

07/2021
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Gevelbepleistering | raamaansluiting | rolluikkast | verticale snede

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen.

Detail Z 204 nl
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³ 3

³ 
5

primer Putzgrund en afwerklaag

metselwerk
(zuiver, draagkrachtig, droog en absorberend)

cementering Capatect LUP 170 met
wapeningsweefsel Capatect Gewebe 666/110

bekleding

07/2021
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Gevelbepleistering | dakrandaansluiting | aansluiting op hellend dak | verticale snede

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen.

Detail Z 301 nl

primer Putzgrund en afwerklaag

metselwerk
(zuiver, draagkrachtig, droog en absorberend)

cementering Capatect LUP 170 met
wapeningsweefsel Capatect Gewebe 666/110

spouwdrainering
te respecteren in de cementering en de afwerking

soepele voeg

startprofiel 10-12mm
in PVC of inox

waterdichting

04/2022

www.caparol.be

Gevelbepleistering | dakrandaansluiting | aansluiting van een hellend dak op een opgaande
gevel | verticale snede

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen.

Detail Z 302 nl
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³ 3

³ 
5

primer Putzgrund en afwerklaag

metselwerk
(zuiver , draagkrachtig, droog
en absorberend)

cementering Capatect LUP 170 met
wapeningsweefsel Capatect Gewebe
666/110

07/2021
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Gevelbepleistering | dakrandaansluiting | aansluiting op oversteek hellend dak | verticale
snede

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen.

Detail Z 303 nl

³3

³ 
5

primer Putzgrund en afwerklaag

metselwerk
(zuiver, draagkrachtig, droog
en absorberend)

cementering Capatect LUP 170 met
wapeningsweefsel Capatect Gewebe
666/110

EPDM band Capatect
Kellenschnittband 040

waterdichting dak

aluminium dakrandprofiel

07/2021
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Gevelbepleistering | dakrandaansluiting | aansluiting op aluminium dakrandprofiel |
verticale snede

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen.

Detail Z 304 nl

EPDM band voor het ontkoppelen van pleisterlagen en voor het
absorberen van drukspanningen. Speciaal voor dik-lagige
pleistersystemen.

Breedte: 54mm
Dikte: 3mm

Capatect Kellenschnittband 040
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³3

primer Putzgrund en afwerklaag

metselwerk
(zuiver, draagkrachtig, droog
en absorberend)

cementering Capatect LUP 170 met
wapeningsweefsel Capatect Gewebe
666/110

EPDM band Capatect
Kellenschnittband 040

waterdichting dak

aluminium muurafdekkaphelling > 2%

EPDM band voor het ontkoppelen van pleisterlagen en voor het
absorberen van drukspanningen. Speciaal voor dik-lagige
pleistersystemen.

Breedte: 54mm
Dikte: 3mm

Capatect Kellenschnittband 040

07/2021
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Gevelbepleistering | dakrandaansluiting | aansluiting op aluminium muurafdekkap |
verticale snede

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen.

Detail Z 305 nl

5cm

3cm

primer Putzgrund en afwerklaag

metselwerk
(zuiver, draagkrachtig, droog en absorberend)

cementering Capatect LUP 170 met
wapeningsweefsel Capatect Gewebe
666/110

Plaats de waterdichting met extra lengte.
Nadat de Capatect Kellenscnittband
geplaatst is, de waterdichting gelijk
afsnijden met de EPDM band.

EPDM band Capatect
Kellenschnittband 040

helling > 2%

EPDM band voor het ontkoppelen van pleisterlagen en voor het
absorberen van drukspanningen. Speciaal voor dik-lagige
pleistersystemen.

Breedte: 54mm
Dikte: 3mm

Capatect Kellenschnittband 040

07/2021
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Gevelbepleistering | dakrandaansluiting | aansluiting op deksteen | verticale snede

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen.

Detail Z 306 nl
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³ 
15

 c
m

primer Putzgrund en afwerklaag

metselwerk
(zuiver, draagkrachtig, droog en absorberend)

spouwdrainering
te respecteren in de cementering en afwerking

cementering Capatect LUP 170 met
wapeningsweefsel Capatect Gewebe 666/110

soepele voeg

startprofiel 10-12mm
in PVC of inox

waterdichting dak

07/2021
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Gevelbepleistering | dakrandaansluiting | aansluiting tussen plat dak en buitenmuur | niet
toegankelijk | verticale snede

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen.

Detail Z 307 nl

 ±
30

 c
m

primer Putzgrund en afwerklaag

metselwerk
(zuiver, draagkrachtig, droog en absorberend)

spouwdrainering
te respecteren in de cementering en de afwerking

cementering Capatect LUP 170 met
wapeningsweefsel Capatect Gewebe 666/110

vochtwering met Capatect SockelFlex
(1:1 cement + 5% water verdund) op de cementerings-
laag tot een hoogte van 30cm

soepele voeg

startprofiel 10-12mm
in PVC of inox

waterdichting dak

³3cm

07/2021
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Gevelbepleistering | dakrandaansluiting | aansluiting tussen plat dak en buitenmuur |
toegankelijk | verticale snede

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen.

Detail Z 308 nl
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soepele voeg met rugvulling

constructievoeg

primer Putzgrund en afwerklaag

metselwerk
(zuiver, draagkrachtig, droog en absorberend)

cementering Capatect LUP 170 met
wapeningsweefsel Capatect Gewebe 666/110

stopprofiel 10-12mm
in PVC of inox

voegdichtingsband Capatect
Fugendichtband Flex 058/04

stopprofiel 10-12mm
in PVC of inox

primer Putzgrund en afwerklaag

metselwerk
(zuiver, draagkrachtig, droog en absorberend)

cementering Capatect LUP 170 met
wapeningsweefsel Capatect Gewebe 666/110

constructievoeg

07/2021

www.caparol.be

Les éléments indiqués en italiques ne font pas partie du système Capatect.

Gevelbepleistering | constructievoeg | horizontale snede

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen.

Detail Z 401 nl

Optie 1:

Optie 2:

voegdichtingsband Capatect
Fugendichtband Flex 058/04

aangrenzende muur

primer Putzgrund en afwerklaag

stopprofiel 10-12mm
in PVC of inox

metselwerk
(zuiver, draagkrachtig, droog en absorberend)

cementering Capatect LUP 170 met
wapeningsweefsel Capatect Gewebe 666/110

constructievoeg

07/2021
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Detail 1/1: Detail 1/1 variante:

Gevelbepleistering | constructievoeg | gemene muur | horizontale snede

De in cursief aangeduide elementen maken geen deel uit van het Capatect systeem.

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever /
architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn
ter plaatse te controleren en te bepalen.

Detail Z 402 nl
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