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Το CLIMAROOF NET είναι ένα αντιαλκαλικό πλέγμα οπλισμού 
από υαλοΐνες της στρώσης KF-2 του συστήματος θερμοϋγρο-
μόνωσης δωμάτων CLIMAROOF.
Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στον εφελκυσμό και τα αλκά-
λια και είναι κατάλληλο για την τοπική ενίσχυση των επιφα-
νειών που αναπτύσσουν υψηλές τάσεις ρηγμάτωσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βάρος ανά επιφάνεια
{DIN EN 12127}

160g/m2 (±5%)

Διάσταση πλέγματος
{DIN EN 12127}

3,9x4,3mmxmm (±0,2)

Αντοχή σε εφελκυστική τάση
{DIN EN ISO 13934-1}

≥2000N/5cm

Εναπομένουσα αντοχή σε εφελκυστική τάση 
ύστερα από γήρανση
{DIN EN ISO 13934-1}

≥1000N/5cm

»  Υψηλή αντοχή στον εφελκυσμό
»  Αντοχή στα αλκάλια
»  Κατάλληλο για τοπική ενίσχυση 

των επιφανειών που αναπτύσσουν 
υψηλές τάσεις ρηγμάτωσης

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1,1m/m2
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Το αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα οπλισμού εμβαπτίζεται στη 
πρώτη στρώση του στεγανωτικού υλικού CLIMAROOF KF-2, το 
οποίο στη συνέχεια γίνεται επίπεδο και εξομαλύνεται με τη 
βοήθεια μεταλλικής σπάτουλας. Οι ενώσεις του πλέγματος θα 
πρέπει να επικαλύπτονται για τουλάχιστον 10cm. Το πλέγμα 
τοποθετείται επιπροσθέτως σε διαγώνια διάταξη με ελάχιστη 
διάσταση 30x20cm στα σημεία συγκέντρωσης τάσεων. Μετά 
από 6-24 ώρες εφαρμόστε ακόμη μία στρώση CLIMA ROOF 
KF-2 για πλήρη επιπεδοποίηση της επιφάνειας και κάλυψη 
του πλέγματος.

»  Κατανάλωση: Η κατανάλωση του CLIMAROOF NET είναι 
1,1m/m2.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
»  Διατίθεται σε ρολά μήκους 50m και πλάτους 1m.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
»  Αποθηκεύεται σε ξηρό περιβάλλον και μακριά από την ηλια-

κή ακτινοβολία.

 DRUCKFARBEN HELLAS S.A.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ  |  TΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501 
www.druckfarben.gr  |  www.kraftpaints.gr

Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση 
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
Email: paints.orders@druckfarben.gr

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟIΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληρο-
φορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλό-
τητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με 
το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά 
με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.


