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Capatect-Panzergewebe 652 
Plasă specială de armare din fibră de sticlă îmbunătăţită. 

 
 
 

 
 
 Domeniul de utilizare : 
Armare suplimentară pentru sistemele A şi 
B de termoizolaţii Capatect, pentru zone de 
faţade puternic solicitate din punct de 
vedere mecanic. 
 
 Proprietăţi : 
- rezistentă la alunecare 
- rezistentă la substanţe alcaline 
- fără plastifianţi 
- cu marginile tăiate 
- dimensiunea ochiurilor din plasă: 5,5 x 5,0 
mm 
 
 Date tehnice: 
- masa raportată la suprafaţă: 
  340 g/m2 ± 5 % conform DIN 53 854. 
 
 Consum: 
1,0 m2/m2. 
 
 Nuanţa: 
Portocaliu. 
 
 Mărimi de ambalaj: 
Rolă de 25 m, lăţime 1000 mm. 
 
 Depozitare: 
La uscat. 
 
 Nr. produs: 
652. 
 
 
 
 

 Mod de aplicare: 
Se va aplica, masa de armare adecvată a 
sistemului, pe lăţimea plasei de armare, 
într-o grosime de 2 mm cu ajutorul unui fier 
de glet, pa plăcile de termoizolare (cca, 2,0 
kg/m2).  
Capatect-Panzergewebe 652 se montează 
margine la margine (fără suprapuneri!), se 
înglobează în masa de armare şi se 
distribuie masa de armare peste plasă. 
Ulterior se va aplica suplimentar, umed pe 
umed, plasa uzuală de armare Capatect-
Gewebe 650/110.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dezafectare:  
Resturile de material se dezafectează 
cpnform EAK 10 11 03 (materiale vechi pe 
bază de fibră de sticlă) sau EAK 17 09 04 
(resturi amestecate rezultate din construcţii 
şi demolări). 
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Această informaţie tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoştinţe tehnice şi a experienţei noastre. Din cauza multitudinii tipurilor de straturi suport şi a condiţiilor de 
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