HASIT Armierungsgewebe PANZER
Plasă de armare fibră de sticlă

Domenii de utilizare:

Plasă de armare din fibră de sticlă, universală (tip: 125/1), pentru încorporare în adezivi
termosistem HASIT.
Plasă de armare extrem de rezistentă pentru colțuri și zone cu risc ridicat de lovire.

Proprietăţi:

•
•
•
•
•

Rezistentă la alcali
Bună aderenţă la tencuială
Fără PVC
Fibrele sunt rezistente şi nu se dizlocă
Fără plastifianţi

Punere în operă:

Date tehnice:
Număr articol

2000068460

Tip ambalaj
Cantitate per unitate

25 m²/UM

Unități per palet

30 UM/Pal.

Lungime

25 m

Lățime

1m

Culoare

alb gălbui

Consum

ca. 1,1 m.l/m²

Diametrul ochiurilor

8 x 6 mm

Greutate pe unitate de
suprafaţă finală

0,335 kg/m²

Rezistenţă la întindere
(valoare iniţială)

4.000 N/5cm

Rezistenţă la întindere
(valoare reziduală)

2.000 N/5cm

Rezistența la tăiere
(valoarea inițială)

4.000 N/5cm

Rezistența la tăiere
(valoarea reziduală)

2.000 N/5cm

Compoziţie:

• Plasă de fibră de sticlă cu impregnare de înaltă calitate
• Clasă material: E-Sticlă

Condiții punere în operă:

În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C.
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Punere în operă:

Plasa de armare se încorporează în stratul de mortar proaspăt, la margini se suprapune pe min.
10 cm și se acoperă prin şpăcluire cu gletiera. Dacă este necesar se întinde şi se nivelează cu
dreptarul.
Plasa de armare trebuie să fie înglobată la suprafaţa adezivului dar se acoperă complet cu adeziv.
Fâşiile de plasă se suprapun 10 cm. În acest sens partea neagră de la margine serveşte drept
orientare pentru suprapunere.
La geamuri și ferestre se realizează armare suplimentară cu piesă de plasă colț interior sau
bucată de plasă 20 x 40 cm poziționată diagonal. Acestea se montează inainte de încorporarea
plasei pe întreaga suprafață.
Acolo unde plasa trebuie taiată, de exemplu unde schela trebuie fixată în zidarie se armează
suplimentar cu o bucată de plasă.
Plasa de armare trebuie portejată de solicitări mecanice (frecarea stratului cu gletiera).

Informații ambalaj:

În folie de polietilenă reciclabilă.

Depozitare:

Trebuie protejat de raze ultraviolete.
Valabilitate / depozitare cca. 12 luni.

Informații pericole:

Instrucțiunile de siguranță detaliate pot fi găsite în fișele noastre de securitate separate. Acestea
pot fi citite înainte de utilizare.

Informații generale:

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.
Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că
sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile
ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală
între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea
proprie a oportunității utilizării produsului.
Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de
producție și a calității materiilor prime.
Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.
Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.
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