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Capatect-Gewebe 650/110
Najwyższej jakości siatka z włókna szklanego do stosowania w
systemach ociepleń Capatect.

Opis produktu

Siatka zbrojąca przeznaczona do systemów ociepleń Capatect
Służy do zatapiania w masach szpachlowych:
Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M
Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT
Capatect-ZF-Spachtel 699
Capatect-ArmaReno 700
CarbonSpachtel
CarboNit

Zastosowanie

■ wykończenie gwarantujące stabilność splotu,
■ wysoka odporność na rozciąganie,
■ pozbawiona dodatków zmiękczających,
■ odporna na alkalia, impregnowana przeciwalkalicznie
■ wielkość oczek 4 x 4 mm

Właściwości

Siatka 650/110:
Rolka: długość 50 mb; szerokość 1,1 m =55 m2

Wielkość opakowań

pomarańczowaBarwa

Przechowywać w suchym miejscu.Składowanie

■ Warstwa zabezpieczająca: apretura 20–30 %, organiczna
■ Początkowa wytrzymałość

na rozciąganie:
(osnowa i wątek): 1750 N / 5 cm

■ Ciężar powierzchniowy: 165 g/m2  ± 5 % według DIN 53854
■ Utrata wytrzymałość na

rozciąganie po działaniu
alkaliów:

< 50% (28 dni w środowisku 5%-owego NaOH lub 24
godz. w zasadowym roztworze o wart. pH = 12,5, w
temp. 60°C).

Dane Techniczne

Zbrojenie diagonalne Capatect-Diagonalarmierung 651/00. Specjalnie cięte kawałki siatki o ukośnym
przebiegu włókien przeznaczone do dodatkowego wzmocnienia ukośnego we wszystkich narożnikach
otworów, np. okien i drzwi.
Wymiary: 330 x 500 mm
Opakowanie: pudełko 100 sztuk

Produkty uzupełniające

650/110
651/00 Capatect-Diagonalarmierung

Produkt nr.



Karta informacyjno-techniczna 650/110
Sposób użycia

1,1 m2/m2Zużycie

Odpowiednią masę szpachlową nanieść na powierzchnię płyt docieplających na szerokość siatki i na
grubość ok. 2/3 grubości warstwy końcowej, a następnie wcisnąć w nią siatkę z włókna szklanego
Capatect-Gewebe 650/110, uważając aby nie powstały fałdy. Na stykach z sąsiednimi pasami siatkę
należy założyć na ok. 10 cm zakład. Całość zaszpachlować metodą „mokrym w mokre” uzyskując w
ten sposób całkowite pokrycie siatki zbrojącej na całej powierzchni. Całkowita grubość warstwy
zbrojącej zależy od rodzaju zastosowanej masy szpachlowej.

Aplikacja

Wskazówki

Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Utylizacja

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Infolinia
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