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KÖSTER Glass Fiber Mesh - Ţesătură fibră de sticlă

Tesatura de fibra de sticla pentru armarea acoperirilor
Caracteristici
KÖSTER Glass Fiber Mesh este o tesatura din fibra de sticla foarte
rezistenta la rupere; rezistenta la dizlocari, alcalii si fara plastifianti.

Date Tehnice
Culoare alb
Greutate aprox. 70 g / m²
Marimea plasei aprox. 5 mm x 5 mm
Suprapunere de finisare > 16 %
Sarcina de rupere directia de urzeala> 850 N / 5 cm
Sarcina de rupere directia de umplere> 800 N / 5 cm

Domenii de Aplicare
KÖSTER Glass Fibrer Mesh este o tesatura de armare pentru acoperiri
de exemplu pentru acoperirile realizate cu KÖSTER KBE Liquid Film,
KÖSTER NB 4000, KÖSTER Bikuthan 1C and 2C, KÖSTER Deuxan
1C and 2C. Aplicarea KÖSTER Glass Fiber Mesh este predominant
necaesara in zonele care sunt expuse la apa sub presiune si care sunt
in pericol de a se crapa, precum şi a joncţiunii perete/podea şi a
scafelor.

Aplicare
Acoperirile sunt aplicate in mai multi pasi de lucru. KÖSTER Glass
Fiber Mesh este incorporat in primul strat proaspat folosind o spatula
pentru tencuieli. Dupa ce primul strat s-a uscat, este acoperit ulterior cu
mai multe straturi.

Pentru grosimea stratului in care materialul trebuie aplicat va rugam
consultati fisa tehnica a materialului respectiv. Asigurati-va ca intalarea
foilor de KÖSTER Glass Fiber Mesh se suprapun cel putin 5 cm.

Impachetare
W 411 033 33 cm x 100 m, 100 m rolă
W 411 100 100 cm x 100 m, 100 m² rolă

Depozitare
Materialul poate fi depozitat pentru cel putin 2 ani

Siguranta
Respectati toate regulile de siguranta guvernamentale, de stat si locale
cand utilizati materialul.

Produse inrudite
KÖSTER BD 50 - Material hidroizolant Numar articol B 290 010
KÖSTER Dachflex - Hidroizolaţie elastică
monocomponentă tixotropă

Numar articol R 260 020

KÖSTER 21 Hidroizolatie Pensulabila
Terase

Numar articol W 210 020

KÖSTER NB Elastic Grey - NB Elastic Gri Numar articol W 233 033
KÖSTER NB 4000 Numar articol W 236 025

KÖSTER KBE Liquid Film - Peliculă
lichidă

Numar articol W 245

KÖSTER Bikuthan 2C - Bikuthan
bicomponent

Numar articol W 250 028

KÖSTER Bikuthan 1C - Bikuthan
monocomponent

Numar articol W 251

KÖSTER Deuxan 2C - Deuxan
bicomponent

Numar articol W 252 032
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstr. 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. Romania 0724 046 115•
E-Mail: office@koster.com.ro - Internet: www.koster.com.ro



KÖSTER Glass Fiber Mesh - Ţesătură fibră de sticlă 1/1

http://www.tcpdf.org

