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> Capatect hőszigetelő rendszerek >> Hőszigetelő táblák

Capatect Dalmatiner 
homlokzati hôszigetelô tábla 160
Expandált polisztirol keményhab  
homlokzati hôszigetelô táblák.

Termékleírás

Műszaki információ Nr. 160

Alkalmas Capatect Top-Line hőszigetelő rendszerben való beépítésre.

■ Éghetőségi osztály B1, nehezen éghető
■ Fokozott hőszigetelő tulajdonságú
■ Nem égve csepegő
■ Blokkban habosított
■ Nem öregedik
■ Pihentetett
■ Formastabil
■ Diffúzióképes
■ Nem mérgező
■ FCKW, HFCKW, HFKW-mentes
■ Formaldehidmentes
■ Könnyen feldolgozható

■ Sűrűség: kb. 20 kg/m³
■ Hővezetési osztály: 032
■ Hővezetési érték: 0,032 W/(m K)
■ Húzószilárdság: ≥ 0,1 N/mm²
■ Vízpára diffúziós tényező: 30-70

1,0 m²/m²

szürke/fehér

50 X 100 cm

Felhasználási terület:

Tulajdonságok:

Műszaki adatok:

Felhasználás:

Szín:

Méretek:
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Műszaki információ Nr. 160

Vastagság 3 cm 8,0 m²/bála

Vastagság 4 cm 5,0 m²/bála

Vastagság 6 cm 4,0 m²/bála

Vastagság 7 cm 3,5 m²/bála

Vastagság 8 cm 3,0 m²/bála

Vastagság 10 cm 2,5 m²/bála

Vastagság 12 cm 2,0 m²/bála

Vastagság 14 cm 1,5 m²/bála

Vastagság 16 cm 1,5 m²/bála

Száraz, nedvességtől védet helyen, tartósan ultraibolya sugárzástól védett helyen.

Nincs.

Műszaki információ Nr. 160  •  Állapot: 2009. szeptember
Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az 
alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott 
felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.
Caparol Hungária Kereskedelmi Kft.  •  H-1108 Budapest, Gyömrői út 140. 
Tel.: 1/264-8914, 265-1594  •  Fax: 1/262-0467  •  Internet: www.caparol.hu  •  e-mail: caparol@caparol.hu

Kiszerelés:

Tárolás:

Veszélyességi besorolás:

Feldolgozás

Ásványi új építésű alapfelületek, hordképes régi vakolatok vagy bevonatok valamint 
egyéb hordképes, sima alapfelületek.

Az alapfelületnek tisztának, hordképesnek, száraznak, leváló részektől mentes-
nek kell lennie. Egyenletlen és sérült, leváló vakolatrészeket távolítsuk el, majd 
Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190 grob-bal javítsuk ki a sérült részeket. Le-
váló, lisztesedő ásványi alapfelületeket alaposan az erős rétegig megtisztítani és 
Primalon Tiefgrund LF-el alapozni.

A ragasztóhabarcsot a lapok hátlapjára a széleken kb. 5 cm széles csíkban körben 
vigyük fel és a tábla közepén még 3 pontban helyezzünk el ragasztót. A ragasz-
tó mennyiségét és magasságát az alapfelület adottságának megfelelően úgy kell 
meghatározni, hogy az a felülettel kb. 40%-ban érintkezzen. A +/- 1 cm-es alapfe-
lületi egyenetlenségek a ragasztóágyban kiegyenlíthetőek. A lapokat alulról felfelé 
haladva kötésben kell felragasztani és jól megnyomni. A táblák összeillesztéséhez 
ne kerüljön ragasztó, mert hőhíd képződhet.
Ügyeljünk a függőleges felrakásra. Az esetlegesen keletkező hézagokat a hőszi-
getelő táblákból vágott csíkokkal vagy Capatect PU-töltőhab B1-el kell lezárni. Az 
átmenő repedések vagy épületszerekezeti fugáknál (építőelemek találkozása, stb.) 
környékén nem szabad az alapfelület fugái felett összeilleszteni a lapokat, itt a min. 
10 cm átlapolást meg kell tartani.

Minden esetben szükséges kiegészítő dübelezés, az alapfelülettől függően. A kiala-
kításra a hőszigetelő rendszerek feldolgozási útmutatója ad iránymutatást.

A feldolgozás és a száradás közben a környezeti és az alap hőmérséklete ne süly-
lyedjen +5 °C alá.

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló 
alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szak-
tanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó javaslatát.

Alkalmas alapok:

Az alapfelület előkészítés:

Szigetelő lapok  
felragasztása:

Kiegészítő mechanikai 
rögzítés:

Feldolgozási feltételek:

Műszaki tanácsadás:


