
Wapeningsgaas W.118 Wit 118 gr./m2

Voornaamste kenmerken
Binnenshuis toepasbaar
Alkalibestendig
Eenvoudig te verwerken
Voor vloeren en wanden
Sterk maar toch soepel

Productomschrijving

Floorzz wapeningsgaas W.118 is een
alkalibestendig product dat bestaande
glasvezeldraden, die in de lengte- en
breedterichting op knooppunten zijn
samengebonden door weving. Door de structuur is
dit type wapeningsgaas sterk, maar toch soepel.
Floorzz  wapeningsgaas W.118 wordt toegepast
bij het bewapenen van de pleisterlaag, of om
scheurvorming tegen te gaan op wanden, gevels,
plafonds en vloeren.
Toepasbaar in zowel gips- als cementgebonden
materialen, het product is binnenshuis
toepasbaar.

Opslag en transport

Wij adviseren voor al onze producten deze koel
doch vorstvrij, droog en beschermd tegen
weersinvloeden en in ongeopende verpakking te
transporteren en op te slaan. 
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Technische gegevens
Art. nr. 04011 - Floorzz Wapeningsgaas W.118
0.10 x 100 mtr.
Art. nr. 04012 - Floorzz Wapeningsgaas W.118
0.25 x 100 mtr.
Art. nr. 04013 - Floorzz Wapeningsgaas W.118
1.00 x 100 mtr.
Kleur: Wit
Type: E-Glas geweven
Maaswijdte: 4.1x4.1 mm.
Gewicht: 98 gr./m2
Coating: Alkali bestendig (zonder emolien)
Totaal gewicht: 118 gr./m2
Mechanische eigenschappen
Treksterkte: standaard condities (Warp/Weft)
2100/1600 N/50mm.
Rek: standaard condities (Warp/Weft) 3,5/3,5 %
Tolerantie: 5% op alle waarden tenzij anders
vermeld
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Voorzorgsmaatregelen

Met dit blad komen eventueel vorige versies te
vervallen. Onze producten zijn samengesteld
overeenkomstig de laatste stand der techniek op
het gebied van veiligheid voor mens en milieu.
Om alle risico's uit te sluiten, adviseren wij altijd
kennis te nemen van de inhoud. Dit is geen
gevaarlijk mengsel in de zin van de wet milieu
gevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen
veiligheidsetikettering.

Opmerking

Onze producten zijn speciaal bedoeld voor
professioneel gebruik.
Omdat de toepassing en de verwerking buiten onze
invloed liggen kunnen aan de bovengenoemde
gegevens geen rechten worden ontleend. Bij twijfel
wordt geadviseerd door eigen proefneming vast te
stellen of het product aan de gestelde eisen
voldoet. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u
altijd contact opnemen met ons. 
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