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Capatect Gewebe 650
Speciaal glasvezelweefsel als wapening in Capatect-
gevelisolatiesystemen.

Materiaal

Wapeningsweefsel in:Toepassing

■ Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
■ Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M, 186M Sprinter, 170, 131 SL, 133 LEICHT
■ Capatect CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850
■ Capatect ArmaReno 700, Capatect X-TRA 300
■ Capatect ZF-Spachtel 699, Capatect CarbonSpachtel X-TRA 900
■ CarboNit, etc.

■ bestand tegen alkaliën
■ hoge treksterkte
■ schuifvast
■ vrij van weekmakers
■ strakgesneden kanten
■ maaswijdte 4 x 4 mm

Eigenschappen

Rol van 50 meter, 1,1 m breed = 55 m²Verpakking

OranjeKleur

Droog en op een vlakke ondergrond bewaren.
Tegen zon, warmte en mechanische beschadigingen beschermen.

Opslag

■ Coating: 20–30 %, organisch
■ Treksterkte: (ketting en slag): 1750 N / 5 cm
■ Oppervlaktemassa: 165 g/m2 ± 5 % conform DIN 53854
■ Verlies van scheursterkte
na opslag met alkaliën:

< 50 % (28 dagen NaOH 5% of 24 uur
alkalische oplossing pH 12,5 / 60° C).

Technische eigenschappen

■ Capatect Diagonalarmierung 651/00
Speciaal voorgesneden glasweefsel op alle hoeken van gevelopeningen, bijvoorbeeld bij ramen en
deuren.
Afmeting: ca. 330 x 500 mm
Verpakingseenheid: Karton van 100 stuks

Aanvullende producten

■ Capatect Sturzeckwinkel 651/20
Speciaal voogevormd glasweefsel voor de binnenzijde van de neggekant en aansluit bovendorpel.
Afmeting: ca. 200 x 200 mm
Lengte neggekant tot 20 cm.
Verpakingseenheidt: Karton van 25 stuks
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Verwerking

1,1 m2/m2Verbruik

De bij het systeem horende wapeningspleister aanbrengen op de isolatieplaat. De inbeddingslaagdikte
is ca. 2/3 van de totale laagdikte. Vervolgens het wapeningsweefsel blazenvrij inbedden en horizontaal
of vertikaal aandrukken. Het weefsel ca. 10 cm overlappend aanbrengen. Daarna nat-in-nat
overpleisteren, dusdanig dat het weefsel volledig bedekt wordt.

De dikte van de wapeningslaag is afhankelijk van de soort wapeningspleister.

Verwerking

Verwijzingen

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.Afval

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Technisch advies
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