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Capatect Gewebe Eckschutz
656 en 657
Hoekprofiel met weefselstroken als versterkking van hoeken in
Capatect Gevelisolatiestystemen

Materiaal

Speciaal hoekweefsel voor strakke hoeken en ter versteviging van hoeken en kanten in Capatect
gevelisolatiesystemen.

Toepassing

■ hoekweefsel met kunststof binnenhoek
■ nauwkeurige kant- en hoekafwerking
■ neggenkanten en raamhoeken kunnen zonder extra behandeling worden afgewerkt
■ het weefsel hoeft niet om de hoek te worden geplakt
■ het weefsel is van hetzelfde materiaal als het wapeningsweefsel

Eigenschappen

Kartonnen doos met 50 stuks á 2,5 m = 125 mVerpakking

■ kunststofprofiel wit
■ systeemweefsel oranje

Kleur

Droog, vlak, spanningsvrij, tegen veroudering door zon / opwarming en mechanische belasting
bewaren.

Opslag

Product-Nr. Weefsellengte Binnenhoek

656/03 100 x 150 mm 20 x 20 mm

657/03 100 x 230 mm 20 x 20 mm

Verwerking

De te behandelen hoek moet egaal, glad, schoon, droog, vormvast en vrij zijn van stoffen die de
hechting kunnen verminderen.
De verlijmde isolatieplaten moeten voldoende droog zijn.

Voorbereiding van de ondergrond

1,1 m/mVerbruik

Tijdens de verwerking en droogfase moet de omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen de 5 °C
en 30 °C liggen. Raadpleeg zonodig ATV DIN 18345 punt 3.1.3 (klimaatomstandigheden)

Verwerkingsomstandigheden

Op de hoeken de wapeningsmortel in breedte van de weefselstroken in voldoende laagdikte
aanbrengen. Het Capatect Gewebe-Eckschutz waterpas stellen. Bij onderlingen aansluitingen de
weefselstroken ca. 10 cm overlappend aanbrengen en de binnenhoek verwijderen. Het hoekprofiel in
de mortel drukken.

Bij dagkanten van ramen en deuren de weefselstrook op maat afsnijden
Bij het aanbrengen van de totale wapeningslaag op de gevelvlakken het Capatect Gewebe 650 ca. 10
cm overlappend over de weefselstroken aanbrengen, niet de hoek om aanbrengen.

Montage
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Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.Afval
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