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Capatect Panzergewebe 652/00
Glasvezelweefsel, extra verstevigd.

Materiaal
Toepassing
Eigenschappen

Verpakking
Kleur
Opslag
Technische eigenschappen
Product-nr.

Extra verstevigd wapeningsweefsel voor de Capatect Isolatie-systemen A en B. Toe te passen op
plaatsen waar een sterke mechanische belasting wordt verwacht.
■
■
■
■
■

verschuift niet
bevat geen weekmakers
alkalivast
strakgesneden kanten
maaswijdte 5,5 x 5,0 mm

Rol van 25 meter, 1 m breed.
Oranje
Droog bewaren.
■ Oppervlaktemassa:

340 g/m2 ± 5 % volgens DIN 53854

652

Verwerking
Verbruik
Verwerking

1,0 m2/m2
De wapeningspleister, overeenkomstig het systeem, op baanbreedte van het pantserweefsel met een
plekspaan op de isolatieplaat aanbrengen in een laagdikte van ca. 2 mm (ca. 2,0 kg/m²).
Capatect Pantzergewebe 652/00 stotend inbedden. Wapeningspleister van het pantserweefsel
schrapen.
Vervolgens nat-in-nat over het gehele oppervlak de wapeningslaag met Capatect-Gewebe 650/110
aanbrengen.
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Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.
Inhoud verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
DAW NEDERLAND B.V.
Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl
Kijk ook op www.dawnederland.nl
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Deze Technische Informatie werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze
Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke
omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met
hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.dawnederland.nl · email info@dawnederland.nl
DAW Belgium BVBA/SPRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon +32 11 60 56 30 · Fax +32 11 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be

