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> Capatect hőszigetelő rendszerek >> Capatect rendszer kiegészítők

Capatect- 
Gewebe 650
Speciális üvegszövet.

Termékleírás

Műszaki információ Nr. 650

Felület erősítő üvegszövet a Capatect hőszigetelő és vakolatjavító rendszerekhez.

■ szilárd, erős
■ lágyító mentes
■ alkálirezisztens
■ hurokméret: 4 × 4 mm
■ vágott él

■ Felülettömeg:165,9 g/m²± 5%
■ Kezdő szakítószilárdság: 1750 N/5cm
■ Szakító szilárdság veszteség 24 órai alkáli tárolást követően 60 °C-on: < 50%
■ Szakítószilárdság 28 napos 5 %-os nátronlúgban tárolást követően: 

850 N/5cm

1 m²/m²

Narancs

650/00: 50×1 m (széles)= 50 m²
650/33: 50×0,33 m = 16,5 m²
650/25: 50×0,25 m = 12,5 m²

Száraz, nedvességtől védett helyen, fektetve.

Alkalmazási terület:

Tulajdonságai:

Műszaki adatok:

Anyagfelhasználás:

Szín:

Kiszerelés:

Tárolás:
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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

Feldolgozás

Az alapfelület legyen száraz, tiszta és minden tapadást rontó anyagtól mentes.

A beágyazó masszát a háló szélességének megfelelően felhordjuk a felületre és 
frissen belenyomjuk a hálót, a csatlakozásoknál 10 cm átlapolással, ráncmentesen. 
Ezt követően még nedvesen átsimítjuk, hogy a hálót a habarcs teljes felületén el-
fedje. A beágyazó réteg vastagsága a használt habarcstól függ.

Capatect átlós erősítő (Diagonalarmierung) 651/00
Hálócsík a homlokzati nyílások, pld. ablakok kiegészítő erősítésére.
Méret: 330 × 545 cm
Kiszerelés: 100 db/ karton

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 véleményét.

Alapfelület előkészítés:

Beágyazás:

Kiegészítő termék:

Műszaki tanácsadás:


