Baumit MaschinenputzArmierung
Plasă pentru tencuieli mecanizate

Plasă pentru tencuieli de ipsos
Culoare albastră
Rezistentă la mediul alcalin

Produs

Plasă din fibră de sticlă albastră, rezistentă la mediul alcalin, pentru armarea tencuielilor din ipsos.

Compoziţie

Fibre de sticlă acoperite cu răşină.

Proprietăţi

Rezistentă la tracţiune şi deformaţie corespunzătoare.

Utilizare

Pentru armarea tencuielilor mecanizate de ipsos la interior.

Date tehnice

Latura ochiului: 			
Greutatea specifică: 			
Rezistenţa la tracţiune: 		
Rezistenţa la tracţiune după îmbătrânire:
Necesar de material: 		
				

Categoria conform
normelor chimice

Nu este obligatorie marcarea.

Asigurarea calităţii

Supraveghere proprie de către fabrica producătoare.

Depozitare

Se va depozita în poziţie verticală la loc uscat.

Livrare

Rolă de 50 m²

Prelucrare

Armarea tencuielii este admisibilă numai la tencuieli pe bază de ipsos!
Se stropeşte 2/3 din grosimea tencuielii. În proaspăt plasa se înglobează prin apăsare pe întreaga suprafaţă. Se va depăşi
cu 25 cm peste margini, iar în zonele de întâlnire se vor suprapune min. 10 cm. Se aplică restul de tencuială conform
grosimii dorite. Într-o singură fază de lucru se vor arma max. 20 mp. În cazul în care suprafeţele depăşesc această
dimensiune se vor împărţi în porţiuni corespunzătoare pentru a se lucra întotdeauna în proaspăt. La plafoane nu se va
face armarea tencuielii. În cazul în care se doreşte armarea se va face numai pe suprafeţe reduse.

Indicaţii şi generalităţi

Temperatura aerului, a materialului şi a stratului suport în timpul prelucrării şi al procesului de priză trebuie să fie minim
+ 5 °C.

aprox. 8 x 7 mm
> 145 g/m²
> 2000 N/50 mm
> 1000 N/50 mm
1,1 ml/m² supraf. de tencuială
1 rolă ajunge pentru 45 m²

Recomandări
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.
Fişa Tehnică din prezenta ediţie înlocuieşte ediţiile anterioare.
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