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iInstrukcja techniczna W 411

Data: 2015-09-11KÖSTER Armierungsgewebe

Siatka z włókna szklanego do wzmacniania powłok izolacyjnych
Właściwości
KÖSTER Armierungsgewebe jest siatką z włókna szklanego o bardzo
wysokiej odporności na rozrywanie. Siatka zbrojąca jest odporna na
przemieszczenia wskutek naprężeń, nie zawiera plastyfikatorów, jest
odporna na alkalia.

Dane techniczne
Kolor biały
Ciężar ok. 75 g / m²
Odporność na rozrywanie w
kierunku włókien osnowy

ok. 200 N / cm

Wymiary   oczek siatki 6 mm x 7 mm
Pokrycie > 26 %
Wytrzymałość na rozciąganie w
kierunku włókien osnowy

> 900 N / 5 cm

Wytrzymałość na rozciąganie w
kierunku włókien wypełnienia

> 1100 N / 5 cm

Zastosowanie
Siatka zbrojąca z włókna szklanego KÖSTER Armierungsgewebe jest
stosowana do wzmacniania powłok hydroizolacyjnych wykonanych np.
z KÖSTER KBE Flussigfolie, KÖSTER Bikuthan 1K oraz Bikuthan 2K,
KÖSTER Deuxan 2K oraz Professional, KÖSTER BD 50 i KÖSTER
Dachflex. Stosowanie siatki zbrojącej jest konieczne w miejscach
narażonych na działanie wody pod ciśnieniem lub narażonych na
zarysowanie jak naroża na połączeniach ścian, fasety na styku ściany
z posadzką, miejsca przejść rur lub przewodów.

Sposób wykonania
Powłoki izolacyjne są wykonywane w odpowiednich krokach
roboczych. Siatkę zbrojącą należy zatopić w świeżo nałożonej
pierwszej warstwie powłoki uszczelniającej i docisnąć za pomocą pacy
metalowej. Zakład siatki powinien wynosić co najmniej 5 cm. Po
związaniu pierwszej warstwy powłoki, zatopioną w izolacji siatkę
należy pokryć drugą warstwą masy uszczelniającej

Opakowania
W 411 033 33 cm x 100 m, rolka 100 m
W 411 100 100 cm x 100 m, rolka 100 m²

Przechowywanie
Materiał można przechowywać bez ograniczeń czasu składowania.

Związane instrukcje techniczne
KÖSTER BD 50 Numer produktu B

290 010
KÖSTER Dachflex Numer produktu R

260 020
KÖSTER NB 4000 Numer produktu W

236 020
KÖSTER KBE Flussigfolie Numer produktu W

245
KÖSTER Bikuthan 2K Numer produktu W

250 028

KÖSTER Bikuthan 1K Numer produktu W
251 030

KÖSTER Deuxan 2K Numer produktu W
252 032

KÖSTER Deuxan Professional Numer produktu W
256 032
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Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną
pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy
przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w
praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.
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