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Siatka z włókna
szklanego Kiilto
Rappausverkko
Ługoodporna, powlekana polimerami siatka
zbrojeniowa z włókna szklanego firmy Kiilto
do elewacyjnych obrzutek tynkowych.
Wymiary oczka: 6 x 6 mm. Także do
zastosowań zewnętrznych.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Podłoże musi być wystarczająco stabilne i mocne. Przed zainstalowaniem siatki
usunąć wszelkie nierówności i mleczko cementowe.
Nałożyć na wzmacnianą powierzchnię ręcznie lub maszynowo jednolitą
warstwę zaprawy. Użyć zaprawy wzmocnionej włóknami Kiilto KL.
Zainstalować siatkę na ścianie, układając ją z zakładkami o szerokości 100 mm.
Zwracać uwagę, aby krawędzie siatki nie były zakrzywione w górę. Dopilnować,
żeby siatka została całkowicie osadzona w mokrej zaprawie podkładowej.

TYP KLEJU

Powlekana siatka z włókna szklanego, 210 g/m2

KOLORY

biały

WIELKOŚCI OPAKOWANIA

Wymiary rolki: 1,0 m x 50 metrów bieżących

Umieścić ukośnie ucięte kawałki siatki z włókna szklanego firmy Kiilto o
wymiarach 500 x 500 mm w narożnikach otworów na poziomie ściany.
Umieścić te kawałki pod kątem 45 stopni w stosunku do otworu. Wzmocnić
wszystkie wewnętrzne i zewnętrze narożniki kawałkami narożnymi siatki z
włókna szklanego firmy Kiilto. Zalecamy zrobienie tego przed wykonaniem
rzeczywistych prac zbrojarskich.
DODATKOWE INFORMACJE
Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na
naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą
warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od
lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych
produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być
w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące
warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za
wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się
przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli
zostały dostarczone.
OCHRONA ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWO
Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego
produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą
charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i
opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.
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