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Техническа карта W 411

Изд: 22.08.2019КЬОСТЕР Стъклофибрантна мрежа

Стъклена копринена тъкан за армиране на хидроизолация
Характеристики
КЬОСТЕР Стъклофибрантната мрежа е стъклена копринена
мрежа с изключително голяма устойчивост на скъсване; устойчива
е на разместване, алкални разтвори и не съдържа
пластификатори.

Технически характеристики
Цвят бял
Тегло прибл. 70 гр / м²
Размер на мрежата прибл. 5 мм x 5 мм
Завършващо покритие > 16 %
Разрушаващо натоварване  по посока на основата > 850 N / 5

cм
Разрушаващо натоварване по посока на пълнежа > 800 N / 5

cм

Сфери на приложение
КЬОСТЕР Стъклофибрантната мрежа е усилваща материя за
армиране на покрития от рода на КЬОСТЕР KBE-Течно фолио,
КЬОСТЕР NB 4000, КЬОСТЕР Бикутан 1C и 2C, КЬОСТЕР
Деуксан 1C и 2C. Използването на КЬОСТЕР Стъклофибрантната
мрежа е предимно необходимо за площи, които са изложени на
вода под налягане или такива, които са предразположени към
напукване, както и на връзки, преходи и холкери.
 

Начин на приложение
Покритията се полагат в няколко работни стъпки. КЬОСТЕР
Стъклофибрантната мрежа се вгражда в първия все още пресен
слой с помощта на мазаческа мистрия. След като първият слой е
изсъхнал, той се покрива с последващи слоеве. 
За дебелината на слоя, в който трябва да се положат материалите,
моля, направете справка в съответните технически указания.
Уверете се, че положените листове КЬОСТЕР Стъклофибрантна
мрежа се застъпват помежду си с поне 5 см.

Опаковка
W 411 033 33 cм x 100 м, 100 м ролка
W 411 100 100 см x 100 м, 100 м² ролка

Съхранение
Материалът може да се съхранява минимум 2 години.

Мерки за безопасност
Спазвайте всички правителствени, държавни и местни разпоредби
за безопасност при работа с материала.

Свързани продукти
КЬОСТЕР BD 50 Арт. N B 290 010
КЬОСТЕР Дахфлекс Арт. N R 260 020
КЬОСТЕР 21 Арт. N W 210 020
КЬОСТЕР NB Еластик Сив Арт. N W 233 033
КЬОСТЕР NB Еластик Бял Арт. N W 234 033
КЬОСТЕР NB 4000 Арт. N W 236 025
КЬОСТЕР KBE Течно фолио Арт. N W 245

КЬОСТЕР Бикутан 2C Арт. N W 250 028
КЬОСТЕР Бикутан 1C Арт. N W 251
КЬОСТЕР Деуксан 2C Арт. N W 252 032
KOSTER Деуксан Професионален Арт. N W 256 032
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Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЬОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • е-mail: koster_bg@abv.bg
- Internet: www.koster-bg.com

КЬОСТЕР Стъклофибрантна мрежа 1/1

http://www.tcpdf.org

