Fisa tehnică 2071

Plasă din fibră de sticlă Open
Baumit openTex
Produs

Plasă din fibră de sticlă rezistentă în mediu alcalin.

Compoziţie

Fibre de sticlă (cu acoperire SBR-stirene butadiene rubber)

Proprietăţi

Plasă de fibră de sticlă Open este utilizată pentru preluarea eforturilor la nivelul sistemelor
termoizolante Baumit open şi Baumit open Reflect, prevenind cedarea prin rupere la eforturi
concentrate sau la eforturi de întindere.

Utilizare

Pentru armarea masei de şpaclu Baumit open KlebeSpachtel W în sistemele termoizolante
Baumit open şi Baumit open Reflect.

Date tehnice

Dimensiunea ochiului de plasă:
Greutatea specifică:
Rezistenţa la tracţiune:
Necesar de material:
Identificare:

Livrare:

Role de 50 m2 împachetate în folie (lăţime:1 m, lungime 50 m)

cca. 4 mm
>145 g/m2
>1500 N/5 cm
1.1 m2/ m2 de suprafaţă
cu fire colorate de identificare în conformitate
cu ONORM B 6122

Depozitare:
Asigurarea
calităţii

Verificări permanente în laboratoarele din Austria şi în institutele autorizate din celelalte ţări
partenere în conformitate EN 6122.
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Parte componentă a sistemelor termoizolante Baumit Open şi Baumit Open Plus.
Clasificare
conform
normelor
chimice

Nu necesită marcare, nu este un produs periculos

Prelucrare

Cu ajutorul unei gletiere cu dinţi de 10 mm se va aplica Adezivul pentru şpaclu Open W, în
proaspăt se înglobează plasa de fibră de sticlă în fâşii verticale cu o suprapunere de cel puţin
10 cm şi cu adăugare de adeziv. În cazul aplicării mecanizate plasa de fibră de sticlă poate fi
înglobată şi orizontal.
În zonele din colţurile ferestrelor, uşilor sau în alte zone unde sunt solicitări ridicate care pot
conduce la apariţia fisurilor se recomandă aplicarea unor fâşii suplimentare de aproximativ
30x50 cm pe diagonală înaintea aplicării stratului efectiv de armare.
Plasa nu trebuie să rămână vizibilă după şpăcluire şi trebuie să fie poziţionată în mijlocul
stratului de armare. Grosimea stratului de armare trebuie să fie de 2-3 mm.

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre,
corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual
sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă
produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.
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Plasă din fibră de sticlă Open
Baumit open TextilglasGitter
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Indicaţii şi
generalităţi

Dacă faţada este expusă nisorii directe ori vântului puternic uscat, ploii aerului cu umiditate
mare şi temperaturilor scăzute (sub +50C) şpăcluirea sau înglobarea plasei nu sunt permise
(protejaţi faţada în mod potrivit de exemplu cu plase de protecţie a faţadei montate pe schelă).
Pentru acoperirea muchiilor şi pentru realizarea muchiilor intrânde respectaţi specificaţiile şi
detaliile procedurii pentru sistem.
Când aplicaţi plasa de fibră de sticlp Open aveţi grijp sp nu se formeze goluri sub aceasta.
Când folosiţi plasa pentru armarea muchiilor petreceţi plasa peste colţ cel puţin pe o parte.
Dacă utilizaţi colţare cu plasă suprapuneţi plasa pâna la 2 cm de colt.
Trebuie avut grijă ca la şlefuirea stratului şpăcluit să nu se deterioreze plasa din fibră de sticlă.

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre,
corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual
sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă
produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.

