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Strong Net
Αντιαλκαλικό πλέγµα οπλισµού
από υαλοΐνες

Το Strong Net είναι ένα αντιαλκαλικό πλέγμα οπλισμού
της βασικής στρώσης του συστήματος εξωτερικής
θερμομόνωσης ClimaTotal από υαλοΐνες. Επίσης
χρησιμοποιείται και ως αναπόσπαστο συστατικό της
αντιρρηγματικής στρώσης του συστήματος ClimaComfort
για όψεις. Είναι κατάλληλo για εσωτερική και εξωτερική
χρήση και φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον.
Ανταποκρίνεται στην ευρωπαική οδηγία ΕTAG 004.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1,1m/m2

» Υψηλή αντοχή στον εφελκυσμό
» Αντοχή στα αλκάλια
» Κατάλληλο για τοπική ενίσχυση των
επιφανειών που αναπτύσσουν υψηλές
τάσεις ρηγμάτωσης
» Ισχυρή αντίσταση στην ελαστική
παραμόρφωση
» Αντοχή στην ολίσθηση και τη μετατόπιση
» Απόλυτα συμβατό με το υλικό βασικής
στρώσης Strong Bond
» Εναρμονίζεται με την ευρωπαϊκή οδηγία
ΕTAG 004
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Βάρος ανά επιφάνεια
{DIN EN 12127}

160g/m2

Διάσταση πλέγματος
{DIN EN 12127}

<5mm

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

>2000

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

>1000
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Strong Net
Αντιαλκαλικό πλέγµα οπλισµού
από υαλοΐνες

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το υπόστρωμα εφαρμογής πρέπει να είναι επίπεδο, καθαρό
από σαθρά και ξένα σώματα όπως π.χ. υπολείμματα λάσπης,
σοβάδων, χρωμάτων, λαδιών, κ.τ.λ. και χωρίς μεγάλες ρωγμές.
Επίσης το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό και
απαλλαγμένο από τάσεις συρρίκνωσης και παραμόρφωσης και
να μην δέχεται δονήσεις.
Το αντιαλκαλικό πλέγμα οπλισμού εμβαπτίζεται στο 1/3 του
πάχους του υλικού βασικής στρώσης STRONG BOND ή TOTAL
BOND, το οποίο στη συνέχεια γίνεται επίπεδο και
εξομαλύνεται με τη βοήθεια μεταλλικής σπάτουλας. Η
εφαρμογή του πλέγματος γίνεται από πάνω προς τα κάτω με
επικάλυψη των φύλλων σε μήκος 10cm. Το πλέγμα
τοποθετείται επιπροσθέτως σε διαγώνια διάταξη με ελάχιστη
διάσταση 20χ20cm στα σημεία συγκέντρωσης τάσεων (γωνίες
παραθύρων και πορτών).
Απόδοση: 1.10m/m² για επικάλυψη πάχους 10cm.

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

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος.
Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων
Ασφαλείας.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

+30 210 7793777
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
» Αποθηκεύεται σε ξηρό περιβάλλον.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟIΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες 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 καταλληλότητα 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.

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

