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Capatect Sockelschutzplatte 060
Minerale pleisterdrager voor een betere mechanische weerstand
van Capatect gevelisolatiesystemen.

Materiaal

Minerale pleisterdrager op basements voor een betere mechanische weerstand van de Capatect
gevelisolatiesystemen.

Toepassing

■ hoge mechanische weerstand
■ vormvast (krimpt niet)
■ verouderd niet
■ gemakkelijk te snijden, boren en bevestigen
■ vorstbestendig
■ diktekant stomp

Eigenschappen

120 suks op een palletVerpakking

OudwitKleur

Sockelschutzplatte:
Droog en koel opslaan, tegen vocht en zonlicht beschermen.

Gewebeband:
Droog, niet boven 50 °C

Opslag

Gewebeband:
- scheurvast
- polyester en lijm zijn weekmakervrij
- UV-bestendig
- kan niet rotten
- bestand tegen alkaliën

Technische eigenschappen

■ Warmtegeleiding: 0,193 W/(mK)
■ Diffusieweerstandsfactor µ (H2O): μ ≤ 143 volgens DIN EN ISO 12572
■ Stortgewicht: ca. 1.200 kg/m3

■ Brandreactie: Klasse A2-s1, d0 volgens DIN EN 13501-1
■ Materiaalbasis: Calcium-silicaat
■ Buigmodulus:Buigmodulus Dwarsrichting: ≥ 7.100 MPa

Lengterichting: ≥ 8.100 MPa

Sockelschutzplatte: 060/00
Gewebeband: 060/10

Product-nr.

Sockelschutzplatte: 800 x 620 x 10 mm
Gewebeband: 50 m per rol, breedte 120 mm
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Verwerking

Voorbereidende werkzaamheden:
De Capatect Sockelschutzplatte 060 kan op minerale wol- of polystyreenplaten worden aangebracht.
De platen worden over het totale oppervlak op de isolatieplaat gelijmd. De platen uitsluitend op een
egale ondergrond lijmen.
Indien de plaat op een deel van de ondergrond wordt aangebracht, dan rekening houden met een
verminderde dikte van de isolatieplaat. De platen worden stotend in verband gelijmd. De plaatopdruk
moet aan de buitenzijde zichtbaar zijn.
Platen op maat zagen met een handzaag. De plaat tot max. 10 cm onder het maaiveld aanbrengen.
Onder het maaiveld tot minimaal 5 cm boven het maaiveld vochtbestendige isolatieplaten pleisterwerk
toepassen.

Platen:
1 m2/m2 = 2 platen

Gewebeband:
2,85 m/m2

Verbruik

Tijdens de verwerking en droging voor ondergrond en omgeving minimaal 5 °C en maximaal 30 °C.Verwerkingsomstandigheden

De Sockelschutzplatte met Capatect 190 of Capatect 186 M stotend op de isolatieplaten lijmen. De lijm
met een getande spaan (10 mm) over het gehele oppervlak aanbrengen.

Bij een lijmlaag op één oppervlak is een dikte van de lijmlaaag tot ca. 4 mm en bij een tweezijdige
lijmlaag tot ca. 6 mm mogelijk.

Bevestiging
Een extra mechanische verankering is absoluut noodzakelijk. De verankering moet plaatsvinden als de
lijmlaag nog niet is uitgehard.

De mechanische verankering met Capatect Universaldübel 053 uitvoeren. Om de dübel voldoende
onder het oppervlak aan te brengen de Sockelschutzplatte met de Capatect Fräsaufsatz 607/50
voorboren.
Per polystyreen isolatieplaat minimaal 4 en de minerale isolatieplaat minimaal 5 dübels aanbrengen.
Bij elastische polystyreenplaat mag tot een maximale plaatdikte van 200 mm worden toegepast.

Afwerken van de voegen
De plaatvoegen direct met de zelfklevende Capatect-Gewebeband 060/10 afdichten.

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. De overgang van de Sockelschuzplatte naar de isolatie
met een dubbele weefselstrook Capatect Gewebe 650/00 in de wapeningspleister overbruggen.

Minimale laagdikte van de wapeningspleister op de Capatect Sockelschutzplatte is ≥ 3 mm.

Montage

Verwijzingen

Werkwijze:

1. Capatect-Sockelschutzplatten in verband en stotend aanbrengen op een gladde, egale
ondergrond. De plaatopdruk moet aan de buitenzijde zichtbaar zijn. Het niveauverschil tussen de
isolatieplaten van gevel en basement met een dikkere lijmlaag opvangen.
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2. Gaten boren met  de Capatect-Fräsaufsatz 607/50, zodanig dat de schotel van de plug verdiept
aangebracht kan worden. De lengte van de Capatect-Universaldübel 053 is afhankelijk van de dikte
van de isolatieplaat en soort ondergrond. De pluggen aanbrengen voordat de lijm geheel is uitgehard.
Verbruik pluggen:
bij PS-Isolatieplaten: 4 per plaat = 8 stuks/m2

bij MW-/LS-Isolatieplaten: 5 per plaate = 10 stuks/m2

3. De plaatvoegen direct met de zelfklevende Capatect-Gewebeband 060/10 afdichten.
De overgang van de Sockelschuzplatte naar de isolatie met een extra weefselstrook Capatect
Gewebe 650/00 in de wapeningspleister overbruggen (breedte ≥ 20 cm).

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.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.

Overige opmerkingen
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