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Knauf Siatka zbrojąca 165
Opis produktu

Zakres zastosowania

Właściwości

Elastyczna siatka z włókna szklanego odporna
na działanie alkali, przeznaczona do
wykonywania warstwy zbrojącej w systemach
ociepleń. Siatka klejona pleciona splotem
gazejskim, gramatura 165 g/m2. Wielkość
oczka 3,5 x 3,8 mm. Do wnętrz i na zewnątrz.

Produkt wchodzi w skład Zestawów wyrobów do
wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych
budynków systemami:
■ KNAUF THERM,
■ KNAUF THERMO DU,
■ KNAUF THERMO W,
■ KNAUF THERMO DUO W.

Służy do wykonywania warstwy zbrojącej w
Bezspoinowych Systemach Ociepleń oraz
innych zastosowań polecanych przez firmę
Knauf.
■ wysokoplastyczna
■ bardzo dobrze układająca się na powierzchni
■ odporna na pękanie
■ odporna na działanie alkaliów
■ posiada specjalna powłoka ochronną
■ siatka pleciona splotem gazejskim
■ gramatura 165g/m²

K445a.pl Knauf Siatka zbrojąca 165
Dodatkowe informacje
Produkt wchodzi w skład Zestawów wyrobów do
wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych
budynków systemami KNAUF THERMO,
KNAUF THERMO DUO, KNAUF THERMO W
oraz KNAUF THERMO DUO W objętych
Aprobatami Technicznymi AT-15-8224/2016
oraz AT-15-9580/2016 wydanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie.

■ Ilość metrów: 50 m2

Dane techniczne

Przechowywanie

Masa powierzchniowa

165 (-3 / +10%) (g/m2)

Szerokość

100 (± 1%) (cm)

Wymiary oczek w świetle

3,5 x 3,8 (± 0,5) (mm)

W suchym miejscu na paletach drewnianych.

Zużycie / wydajność
Systemy elewacyjne

1.1 m² / m²

Forma dostawy

Nr artykułu

Siatka zbrojąca 1x50 m 50 m2 (33)

169788

Siatka zbrojąca 1x50 m 50 m2 (30)

654127

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpywu na
warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność
karty wcześniejsze.
W rozumieniu art. 31 Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r., niniejszy wyrób nie zawiera substancji, które
spełniają kryteria klasyfikujące go jako niebezpieczne, w związku z czym nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia i dystrybucji karty charakterystyki.
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Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa
Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące
zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte
informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych,
związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcą.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyrażnej zgody Knauf Sp.
z o.o., ul.Światowa 25, 02-229 Warszawa
Osiągniącie konstrukcyjnych i fizycznych właściwości systemów Knauf jest możliwe, gdy zapewnimy wyłączne stosowanie składników systemowych Knauf lub zalecanych przez
Knauf.

