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Capatect-Sockelschiene 6700
Lichtmetalen profiel met opstaande rand en druipneus.

Materiaal

Afsluitprofiel voor plinten en zijkantafsluiting voor de Capatect-gevelisolatiesystemen A en B, Basic
Line, Carbon Line en CarboNit.

Toepassing

speciaal geperst aluminium
sluit het systeem aan de onderzijde af
voor een horizontale gevelafsluiting
voert regenwater af

Eigenschappen

Aluminium, naturel.Kleur

Vlak en droog bewaren.Opslag

Capatect-Sockel-Eckprofil “Plus” 6690/05-20
V-vormig ingeknipt hoeklijstprofiel, tot 90° te buigen, voor het maken van uitwendige hoeken. Met
tenminste 2 slagschroeven per kant bevestigen.
Lengte: 835 mm.
Verpakking: 5 stuks per doos.
Capatect-Sockelschienen-Aufsteckprofil “Plus” 6680
Voor extra overstek op de hoekplintlijst.
- Type 10 voor een wapeningsdikte van 6 tot 10 mm, productnummer 6680/10.
 Lengte: 2 meter. Verpakking: 10 stuks per doos.

- Type 15 voor een dikke wapeningspleister en Edelkrabputz, dikte van ca.
 15mm. Productnummer 6680/15. Lengte: 2 meter. Verpakking: 10 stuks per doos.

Capatect-Montageset 619/00 (klein)
Montageset voor het aanbrengen van de plintlijsten.
- 80 slagschroeven met een diameter van 6 mm en een lengte van 60 mm
- 20 verbindingsstukken.
Capatect-Montageset 619/01 (groot)
Montageset voor het aanbrengen van plintlijsten.
-150 slagschroeven (diameter 6 mm, lengte 60 mm)
- 40 verbindingsstukken
- 50 afstandhouders, dikte 3 mm.
Capatect-Distanzstücke-Set 634/50
Voor het ondervangen van oneffenheden in de ondergrond bij toepassing van Capatect-
Sockelschienen.
Materiaal van hard-PVC.
Doos met:
- 190 stuks, dikte 3 mm
- 190 stuks, dikte 5 mm
- 20 stuks, dikte 10 mm

Aanvullende producten
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Capatect-Montage-Schlagschrauben 612
Als bevestiging van Capatect- Sockelschiene.
- diameter van 8 mm, lengte 60 mm Productnummer 612/06
- diameter van 8 mm, lengte 80 mm Productnummer 612/08
Doos met 100 stuks.

Product-nr. Plaatdikte
(mm)

Tot dikte
(mm)

Lengte
(mm)

Verpakking/
per bundel

6700/05 50 mm 53 mm 2000 10 St. = 20 m

6700/06 60 mm 63 mm

6700/07 70 mm 73 mm

6700/08 80 mm 83 mm

6700/10 100 mm 103 mm

6700/12 120 mm 123 mm

6700/14 140 mm 143 mm

6700/15 150 mm 153 mm

6700/16 160 mm 163 mm

6700/18 180 mm 183 mm

6700/20 200 mm 203 mm

Speciale profielen op aanvraag.

Product-nr.

Verwerking

Eventuele verontreinigingen, zoals olieresten en dergelijke verwijderen. Aanwezige pleisterresten
verwijderen, oneffenheden gladpleisteren

Voorbereiding van de ondergrond

1,0 m/mVerbruik

Capatect-Sockelschiene 6700 worden met speciaal bij dit systeem behorende Capatect-Montage-
Schlagschrauben 612/06-08 op een afstand van ca. 30 cm waterpas op de ondergrond aangebracht.

Oneffenheden in de ondergrond opvullen met Capatect-Distanzstücken 634/50.

De plintlijsten met Capatect- Sockelschienen-Verbindern 698/01 met elkaar verbinden.

Montage

Verwijzingen

TI NL: mei 2011Let op  (stand conform laatste
uitgave)

Materiaalresten via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.Afval

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@caparol.nl

Kijk ook op www.caparol.nl

Servicecentrum
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