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Būk tikras, pasirink AQUAPANEL®

Paviršiaus armavimo tinklas išorės darbams
Platus stiklo pluošto audinio tinklas
Medžiaga, naudojimas, darbo eiga, techniniai duomenys
Medžiaga
AQUAPANEL® paviršiaus armavimo tinklas
išorės darbams – tai platus stiklo pluošto
audinio tinklas, apsaugantis nuo tinko
slinkimo. Jis gaminamas iš stiklo pluošto
audinio, kurio nominalus skersmuo yra < 5
µm. AQUAPANEL® paviršiaus armavimo

tinklas išorės darbams naudojamas AQUAPANEL® klijavimo-armavimo mišinio ir
AQUAPANEL® balto siūlių ir paviršiaus
armavimo mišinio (naudojamas tik išoriniams
darbams) sutvirtinimui.

Pakuotė ir sandėliavimas
100 cm pločio rulonas x 50 m ilgio
Saugokite sausoje
drėgmės vietoje.
Prekės kodas: 58546

ir
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nuo

Darbo eiga

Medžiagos charakteristikos

Užtepkite 5-7 mm storio sluoksnį AQUAPANEL® klijavimo-armavimo mišinio ir paskirstykite taip, kad gautumėte plokščią ir lygų
paviršių. AQUAPANEL® išorės armavimo tinklo
30 x 50 cm juostas dėkite skersai nuo visų
pastato ertmių kampų. Tinklo juostelės
pradedamos dėti ties kampu, po tinko sluoksniu. Įspauskite AQUAPANEL® armavimo tinklą
išorės darbams visame paviršiaus plote.
Užtikrinkite, kad jis nesusiraukšlėtų, būtų arti
paviršiaus ir sujungimo vietose persidengtų 10
cm.

Užtepkite
3-5
mm
storio
sluoksnį
AQUAPANEL® balto siūlių ir paviršiaus armavimo mišinio. Paskleiskite taip, kad gautumėte
plokščią ir lygų be defektų paviršių. Įspauskite
AQUAPANEL® išorės armavimo tinklą visame
paviršiaus plote. Užtikrinkite, kad jis nesusiraukšlėtų, būtų arti paviršiaus ir sujungimo
vietose persidengtų 10 cm.
Jeigu tinko sluoksnis yra < 1 mm storio arba
kartoniniams bei dažomiems paviršiams, 30 cm
pločio papildomą AQUAPANEL® armavimo
juostą išorės darbams būtina naudoti plokščių
sujungimo vietose. Tokiu atveju galima nenaudoti AQUAPANEL® juostos (10 cm).

Kvadratinio metro
svoris

apie 200 g/m2

Tinklo akutės dydis 5 x 5 mm
Pradinis atsparumas
plėšimui
apie 2500 N/5 cm
Storis

0,8 mm

Plotis

100 cm

Ilgis

50 m

Spalva

mėlyna

Išeiga
Apie 1.10 - 1.15 m / m2 tinkuoto paviršiaus
Darbo laikas
Sienai apie 3-4 minutės/m2
Luboms apie 4-5 minutės/m2

+370 5 213 2222

www.knauf.lt
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Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik
Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.
UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222, faks. +370 5 261 9864
Galimi techniniai medžiagų pokyčiai. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius
gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo nuo produkto tinkamumo patikrinimo. Leidinys saugomas
autoriaus teisių. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.

