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PODTYNKOWA

FOVEO TECH SW 165 SIATKA
PODTYNKOWA
Szczególne cechy produktu:
niemiecka jakość – „made in Germany”
specjalne wykończenie antypoślizgowe zapewnia stabilność
wymiaru
wysoka wytrzymałość na zrywanie
plastyczność (Apretura!)
odporna na działanie alkaliów
odporna na gnicie
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
rozmiar oczka: 3,7 x 4,4 mm, splot raszlowy
gramatura 165g/m2
rekomenduje się jej zastosowanie szczególnie do ociepleń
wykonywanych w oparciu o wełnę mineralną.

ZASTOSOWANIE
Siatka podtynkowa z włókna szklanego SW 165 to wysokiej jakości produkt, który znajduje zastosowanie w systemach dociepleń
budynków, tam gdzie liczy się jakość produktu i łatwość wykonywania prac dociepleniowych. Dzięki wysokiej elastyczności tkaniny
idealnie układa się na ścianie, ułatwiając aplikację kleju. Specjalne antypoślizgowe wykończenie zapewnia stabilność wymiaru. Siatka
jest odporna na alkalia.
Siatka podtynkowa SW 165 rekomendowana jest do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian
zewnętrznych budynków w systemie FOVEO TECH S i FOVEO TECH W.

OKRES PRZYDATNOŚCI
24 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIA

Sztuki

WYDAJNOŚĆ
Rozmiar rolki 1m x 50mb
50m2

KOLORYSTYKA
Siatka w kolorze jasnym wraz z logiem FOVEO TECH w kolorze czarnym.

NORMY I ATESTY
Produkt objęty jest Europejską Ocena Techniczną ETA 15/0022 oraz ETA 17/0207; ETAG 004:2013 jako składnik złożonych systemów
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi.
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 22/FTS/2015 i 02/FTW/2018.

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

UWAGA!
Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do
odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu
jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych
Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez
wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

