
BESKRIVNING AV PRODUKT
Reinforce Net är ett trådsvetsat stålarmeringsnät med formatet 1200 x 800 mm levererat om 100 st per pall.  Rutstorleken är 75 
x 75 mm och trådens tjocklek är 2,5 mm. Den totala tjockleken på nätet är 5 mm.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Reinforce Net används som armering av Bostik avjämningsmassor, t.ex. i våtrum för uppstyvning av träbjälklag och till förstärk-
ning av undergolv med sprickor. Vid flytande konstruktioner används Reinforce Net tillsammans med Bostik Fiber Cloth och Bostik 
Edge Insulation Strip.

ARBETSBESKRIVNING
UNDERLAG: Underlaget skall vara stabilt och rent. Eventuellt slamlager (betonghud) skall slipas eller fräsas bort. Underlaget skall 
hålla minst +10C. FÖRBEHANDLING: Underlaget skall alltid förbehandlas (primas) med någon av Bostik Primers, val av primer och 
spädningsgrad se separat anvisning. Primningen utföres för att säkerställa vidhäftningen och hindrar för snabb uttorkning av avjä-
mningsmassan. Reinforce Net limmas. spikas med klamrar eller skruvas mot underlaget. Viktigt att nätet förankras bra mot under-
laget för att förhindra uppflytning vid spacklingen. Näten monteras med minst 30 mm överlapp.

MILJÖ & HÄLSA
Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarlig. För ytterliggare 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
Reinforce Net



TEKNISK DATA
Egenskaper för användning.

Material  Strängpressad punktsvetsat 
förzinkat stål

Bredd  0,8 m

Längd  1,2 m

Maskvidd  75 x 75 mm

Lagring  Lagras torrt i ventilerat 
utrymme, får inte utsättas för 
hög fuktighet.
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