
נתונים טכניים

1.09  מ"ר / מ"ר

כלים:
- קאטר לחיתוך

- מרית נירוסטה משוננת למריחת החומר.

יישום:
דבק- של  וטרייה  ראשונה  שכבה  על  הרשת  את  התקן   -
מרית  בעזרת  רצוי   ,AP60 webertherm הפילוס 
נירוסטה משוננת, יש להניח את הרשתות בצורה אנכית, 
מרית  באמצעות  בדבק  אותן  ולהטביע  למטה  מלמעלה 

חלקה. 
הפרופילים  תשתית  עם  הרשת   את  כראוי  לחבר  יש   -

weber.therm PR שיושמה מראש.
 AP60 יש לכסות לחלוטין בשכבה שניה של דבק הפילוס -

 webertherm

החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוורר את המקום 
ולפנות  זורמים  במים  היטב  לשטוף  יש  לעיניים  החומר   בין  מגע  של  במקרה   היטב. 
להרחיק  יש  מהידית.  לתלותה  ולא  היטב  סגורה  האריזה  לשמור  יש  רפואי.  לייעוץ 
לראות  אין  פרסקו.  ע”י  הומלצו  שלא  חומרים  עם  לערבב  אין  ילדים.  של  ידם  מהישג 
הנתונים  כל  ספציפית.  עבודה  מפרטי  כתיבת  בעת  לייעוץ  תחליף  הנ”ל  בהמלצות 
והם  ובשטח  במעבדה  שהצטברו  וניסיון  ידע  בדיקות,  על  מבוססים  כאן,  המובאים 
אמינים ביותר, אולם אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו 
שומרים  אנו  לצרכיו.  ההתאמה  לבדוק  המשתמש  על  בלבד,  המוצר  איכות  על  היא 

לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

רשת סיבי זכוכית עמידה באלקליות לחיזוק טיח ומערכות בידוד 
weber.therm RE195

55  מ"ר גליל 
רוחב: 1.10 מטר

אורך: 50 מטר
צבע: סגול

תשואה לכל חבילה: 50.42 מ"ר

יחסית  ולחות  צלסיוס  מעלות  כ-22  של  בטמפרטורה  חושבו  בטבלה  הזמנים 
של 50% . הזמנים ישתנו משמעותית על פי תנאי הלחות והטמפרטורה בשטח.

לוחות  על  המותקנת  המיישרת  השכבה  חיזוק 
בזכות   .weber.therm במערכת  הבידוד 
החוזק המכני, weber.therm RE195  מתאים 
לשימוש  חזיתות.  גבי  על  ליישום  במיוחד 

. weber.therm plus ultra 022 במערכת

עובי: 0.50 מ"מ )ערך אינפורמטיבי( 
משקל: 161 גרם / מ"ר )גולמי( 

מסה גבס: 195 גרם / מ"ר )רשת( 
עין הרשת: x 6.5 7.0  מ"מ

סבילות:
- הרכב: ± 5%  )עיוות, ֵעֶרב( 

- רוחב: ± 1%
- אורך: ± 2%

- אנטי-אלקליין: ± 4%
 N / 50mm( 2000/3400( סטנדרטיים:  בתנאים  מתיחה  חוזק 
)ערך נומינלי(; 1800/3000 )ערך בודד(, הארכה מרבית )%(: 4.0 

/ 4.0 )ערך ממוצע(

אזהרות והמלצות
זו  10 ס"מ  - יש ליישם את הרשת הסמוכה בחפיפה של לפחות 

ע"ג זו.
הראשונה  השכבה  בין  תמיד  מיושמת  להיות  החיזוק  רשת  על   -

לשנייה של הדבק, לעולם לא על הלוח החשוף.
- יש ליישם את הרשת בצורה אנכית בלבד.
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