weber

mesh classic

Plasã din fibrã de sticlã

Fiºã Tehnicã
• Pentru armarea sistemelor de
izolaþie termicã cu polistiren
• Rezistenþã în mediu alcalin
• Densitate 145 g/m2

Plasã din fibrã de sticlã cu rezistenþã mãritã în mediu alcalin. ETAG 004.

Domenii de utilizare
Se utilizeazã pentru armarea sistemelor de izolaþie termicã cu polistiren expandat, grafitat sau extrudat.
Este recomandat pentru sistemele de izolaþie termicã cu polistiren expandat weber.therm classic, weber.therm
mineral, cu polstiren grafitat weber.therm home, weber.therm plus ºi cu polistiren extrudat weber.therm forte.

Pregãtirea suprafeþei suport
Suprafeþele plãcilor de polistiren trebuie sã fie uscate, curate, fãrã urme de praf ºi alte impuritãþi

Mod de lucru
Mortarul adeziv se întinde în strat uniform cu ajutorul unei gletiere cu dinþi (8x8 sau 10x10 mm) . Plasa pentru
armare (din fibrã de sticlã) se aºeazã în mortarul proaspãt aplicat pe direcþie verticalã ºi se înglobeazã în
adeziv cu ajutorul unei gletiere. Fâºiile de plasã se monteazã prin suprapunere de minim 10 cm. Se aplicã
imediat al doilea strat de adeziv în grosime de cca. 1,5 mm, nivelând suprafaþa în aºa fel încât plasa sã fie
acoperitã în întregime ºi sã rãmânã în treimea superioarã a stratului de adeziv.
Se recomandã armarea suplimentarã a zonelor supuse la tensiuni ridicate (colþul ferestrelor, uºilor), aplicând
fâºii de plasã (cca. 20 x 30 cm) în diagonalã.

Ambalare
Role de 50 ml / 55 m2, ambalate individual. Paleþi de 33 role.

Depozitarea
În mediu uscat pe paleþi de lemn

Date tehnice
Dimensiunea ochioului
Densitatea
Lãþimea
Lungimea
Rezistenþa la tracþiune
Rezistenþa la tracþiune dupã îmbãtrânire
Necesarul de material

cca. 4 x 5 mm
145 g/m2
1,1 m
50 m
2000 N/50 mm
50 % din valoarea iniþialã
1,1 ml/m2 de suprafaþã, 1 rolã pentru 50 m2

Conformitate
Cericficat Nr. 09-094C1/4 - IFBT GmbH (Controlul producþiei în fabricã. Supraveghere continuã.)
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