
PRODUKTBESKRIVELSE
Glass Fibre Net er et alkaliresistent glasfibernet, der er beregnet til forstærkning af Bostiks udjævningsmasser.

ANVENDELSE
Glas Fibre Net bruges som armering af Bostiks udjævningsmasser og til forstærkning af undergulv med revner.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
UNDERLAG: Underlaget skal være bæredygtigt og tolerere den tilførte udjævningsmasse. Ved fast konstruktion: Sørg for, at 
underlaget er fri for fugt, snavs, olie, fedt, voks mm. samt fast og hårdt uden blød beton, krakeleret overflade eller lignende. 
Eventuelt slamlag slibes eller fræses væk. Underlaget skal være mindst +10ºC. FORBEHANDLING: Underlaget skal normalt altid 
forbehandles med Bostik Primer 6000 for at forbedre hæfteevnen og forhindre hurtig udtørring. For yderligere oplysninger, se det 
respektive produkt. Rul glasfibernettet ud over hele gulvoverfladen med mindst 50 mm overlap.

SIKKERHED
Produktets indhold er ifølge gældende lovgivning ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt. For yderligere information, se 
sikkerhedsdatabladet.

KONTAKT OS
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Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, ligesom vores anvisninger og 
anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til 
hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsme-
tode og opnå bedst ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets 
anvendelse. muligt resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger 
udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget.

Version: 2019-05-29

PRODUKTDATABLAD
GLASS FIBRE NET GLUEFREE



TEKNISKE DATA
Egenskaber forud for påføring

Materiale Behandlet glasfiber

Længde 50 meter

Bredde 1,0 meter

Maskestørrelse 10 x 10 mm

Forbrug ca 1,1 m/kvm inkl. overlap

Lagring Opbevares tørt i et ventileret 
rum, må ikke udsættes for 
høj luftfugtighed eller direkte 
sollys
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