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Plasă de armare AQUAPANEL®
Realizată din fibră de sticlă rezistentă la alcali

Fii sigur,
alege AQUAPANEL®
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Aplicare

Necesarul de material:

Plasa de armare AQUAPANEL este realizată din fibră de sticlă rezistentă la
alcali. Este utilizată pentru armarea “Mortarului de armare AQUAPANEL ® pentru
faţade şi pereţi exteriori” și “Mortarului de armare AQUAPANEL ® utilizare mixtă”
®

cca. 1.1 m/m 2 de suprafaţă (1 rolă pt ca. 45 m 2 )

Ambalare

Caracteristici
Greutate specifică

apox. 160 g/m2

Latura ochilui

4 x 4 mm

Rezistenţa la tracţiune

aprox. 2200 N/5 cm

Grosime

aprox. 0.5 mm

Lățime

100 cm

Lungime

50 m

Culoare

albastru

Role de 50 m împachetate în folie (lăţime: 1 m, lungime: 50 m)
30 role / palet
Depozitare: În picioare la loc uscat
Cod articol: 102584

Punerea în operă
“Mortarul de amare AQUAPANEL® pt faţade şi pereţi exteriori” se va aplica pe
întreaga suprafaţă a plăcilor de ciment AQUAPANEL ® cu ajutorul unei gletiere
cu dinți de 8 mm. Astfel grosimea stratului de aplicare va fi de 4 mm. Apoi se va
dispune plasa de armare AQUAPANEL ® , ce se acoperă complet cu un al doilea
strat de mortar de 2 mm grosime (proaspăt pe proaspăt). Suprafața trebuie
finisată în așa fel încât ochiurile plasei să nu fie vizibile.
La colţuri de ferestre sau în alte zone, unde pot apărea tensiuni ce pot provoca
fisuri, se recomandă aplicarea de noi fâşii din plasă de armare AQUAPANEL ®
(30x50 cm) pe diagonală prinse cu mortar de armare, după care se va aplica
stratul efectiv din plasă de armare AQUAPANEL ® .
Dacă urmează să se aplice doar un strat de vopsea peste “Mortar de amare
AQUAPANEL® pt faţade şi pereţi exteriori”, se recomandă armarea rosturilor
plăcilor de ciment AQUAPANEL ® cu straifuri de 20 cm lăţime din plasă de armare AQUAPANEL®; astfel se inlocuieste banda de armare AQUAPANEL® pt
rosturi (de 10 cm latime).
La tavanele exterioare și interioare, precum și pentru pereții interiori se aplică
pe întreaga suprafață a plăcilor de ciment “Mortarul de armare AQUAPANEL ® utilizare mixtă” în grosime de 3-5 mm, cu ajutorul unei gletiere cu dinți, material
în care se înglobează plasa de armare AQUAPANEL ® în fâşii cu o suprapunere
a fâşiilor de min. 10 cm. Proaspăt pe proaspăt se poate adăuga material, apoi
se şpăcluieşte netezind întreaga suprafaţă.

AQUAPANEL® are la bază o tehnologie avansată care susţine procesul de construcţie de la stadiul de proiect până la finalizare.
Plăcile, accesoriile şi serviciile AQUAPANEL ® reprezintă un întreg – puteţi fi sigur că proiectul dumneavoastră se va materializa
aşa cum vă doriţi.
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