
BESKRIVNING AV PRODUKT
Glass Fibre Net är ett alkaliresistent glasfibernät avsett för förstärkning av Bostiks avjämningsmassor. Glasfibernätet är behandlat 
med ett klibbmedel för att underlätta appliceringen på underlaget.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Glass Fibre Net används som armering av Bostiks avjämningsmassor, tex i våtrum och till förstärkning av undergolv med sprickor.  
Vid flytande golvkonstruktioner används det tillsammans med Bostik Fibre Cloth och Bostik Edge Insulation Strip.

ARBETSBESKRIVNING
UNDERLAG: Underlaget ska vara bärkraftigt och tåla den tillkommande avjämningsmassan. Vid fast konstruktion: Se till att under-
laget är fritt från damm, smuts, olja, fett, vax etc samt fast och hårt utan mjuk betong, krackelerad yta eller dylikt. Eventuellt slam-
lager slipas eller fräses bort. Underlaget skall hålla minst +10ºC.   FÖRBEHANDLING Underlaget ska normalt alltid förbehandlas 
med Bostik Primer 6000 för att förbättra vidhäftningen och förhindra snabb uttorkning. För närmare anvisning se respektive pro-
dukt.  Rulla ut glasfibernätet över hela golvytan med min. 50 mm överlapp. Se till att nätet häftar väl till underlager för att undvi-
ka att det flyter upp vid appliceringen av avjämningsmassan.

MILJÖ & HÄLSA
Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt.  För ytterligare information se 
säkerhetsdatablad.
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Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom 
våra anvisningar och rekommendationer är samt-
liga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att 
hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga 
resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga 
oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.
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PRODUKTDATABLAD
GLASS FIBRE NET



TEKNISK DATA

Material Behandlad glasfiber

Färg Vit

Längd 50 m

Bredd 1,0 m

Maskvidd 10 x10 mm

Åtgång ca 1,1 m²/m² inkl. överlapp

Lagring Lagras torrt i ventilerat 
utrymme, får inte utsättas för 
hög luftfuktighet eller direkt 
solljus
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