ATG 3055 - ATG 13/2946

RÖFIX P50
Wapeningsweefsel
Toepassing:

Systeem gekeurd glasvezel-versterkt universeel inzetbaar weefsel om in te bedden in de Röfix
wapeningsen renoveermortels. Bestanddeel van het Röfix thermisch gevelisolatiesysteem als
hoogwaardig wapeningsweefsel voor toepassingen in renovatiemortels voor binnen- en buitengebruik.

Materiaalbasis:

Alkalibestendig geweven verstevigend glasweefsel met hoogwaardige coating.

Eigenschappen:

● Alkalibestendig
● Goede hechting met pleisters
● PVC-vrij
● Vormvast
● Vrij van weekmakers

Verwerking:

Verwerkingsvoorschriften: Gedurende de verwerking mag de omgevings- en/of oppervlaktetemperatuur niet lager zijn dan +5 °C.
Verwerking:

Het wapeningsweefsel in de wapeningsmortel drukken. De weefselbanen moeten onderling en met de randweefsels steeds minimum 10 cm overlappen. De zwarte rand op de weefsels toont de 10 cm zone aan.
Het weefsel zo inbedden dat het volledig bedekt is met de mortel. Om het risico op scheuren of barsten te
verkleinen, wordt een extra weefselstrook van ongeveer 300x300 mm loodrecht op de diagonaal van
de gevelopening geplaatst. het weefsel beschermen tegen mechanische schade (bv. bij het structureren van
de eindpleister door truweel op plakmes).

Verpakkingswijze:

In recycleerbare PE-folie.

Opslag:

Droog opslaan en beschermen tegen UV stralen (zonlicht). 12 maanden houdbaar

Technische parameters:
Artkel-Nr.

111402

Verpakkingswijze
m2 per pallet
m2 per rol
Afmetingen
Lengte

1.500 m²/P
50 m²/EH
5.000 x 100 cm
5.000 cm

Breedte

100 cm

Kleur

orange

Verbruik

ca. 1,1 lfm/m²

Maaswijdte

4 x 4 mm

Treksterkte

> 2.000 N/50mm

Rek bij breuk

ca. 2 %/50mm

Gewicht

> 0,145 kg/m²

Ruw Gewicht
Toelating
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> 0,12 kg/m²
ETA-04/0033 (ETAG 004), ETA-04/0034 (ETAG 004), ETA-04/0078(ETAG 004), ETA-05/0125
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RÖFIX P50
Wapeningsweefsel
Algemene informatie:

Dit informatieblad vervangt alle voorgaande. De informatie in deze technische fiche is een weerspiegeling
van onze huidige kennis en praktische ervaringen. Deze informatie is niet bindend en heeft geen enkele
contractuele rechtsverbintenis. Deze informatie geeft de klant niet de vrijheid om het product voor andere
doeleinden te gebruiken. Onze producten en alle onderdelen zijn onderworpen aan een constante
kwaliteitscontrole.
Onze technische staf staat steeds klaar om vragen omtrent het gebruik van de producten te
beantwooorden. Gedetailleerde instructies kunnen worden verkregen alsook onze SDS fiches op aanvraag.
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