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KombiTherm Glasweefsel F (4x4) 
KombiTherm  Glasweefsel F is een speciaal uitgevoerd, alkali-bestendig, weekmaker-vrij en schuif-vast 
glaszijde wapeningsweefsel met een hoge treksterkte.

Toepassingsgebied`
KombiTherm Glasweefsel F wordt voor de ontwikkeling van de oppervlakwapening in het KombiTherm-
buitengevelisolatiesysteem gebruikt. Verder als pleisterwapening in het binnen- en buitengebied en het is ook bij 
het repareren van pleisterscheuren geschikt.

Materiaalverbruik
1,1m²/m² (bij 10 cm overlapping)

Verwerking
De grondmortel op de voorbehandelde ondergrond is in een voldoende dikke laag dekkend aangebracht en het 
KombiTherm Glasweefsel F in de baanbreedte strak en plooivrij erin drukken. De kanten van het weefsel moeten 
met een overlapping van ca. 10cm worden gemaakt. Daarna met hetzelfde materiaal nat-in-nat overtrekken zodat 
een afdekking over het gehele oppervlak van het weefsel is gegarandeerd. De laagdikte van de wapening richt 
zich naar de gebruikte wapeningsmassa resp. het WDV-certificaat.  Het glasweefsel moet in het buitenste derde 
gedeelte van de wapeningslaag zijn aangebracht.

Technische specificaties
Materiaal: Alkali-bestendig glaszijdeweefsel
Rolbreedte: 100 cm
Rollengte: 50m
Mazenwijdte: 4 x 4 mm
Oppervlaktegewicht: 160 g/m²
Scheursterkte: >1,75 KN / 5cm
Kleur: Wit

Opslag
De rollen moeten staand en droog worden opgeslagen. Het moet tegen hoge temperaturen en zonlicht worden 
beschermd.

Afleveringsvorm
Rol 50 m² Artikel-nr.00102341  24 rollen/pallet

Kwaliteit
Al onze producten worden in het eigen laboratorium voortdurend zelfstandig en extern bewaakt. Bovengenoemde 
uitvoeringen dienen als advies en baseren zich op de beste huidige kennis. De algemene geldigheid van de 
afzonderlijke adviezen moet echter als bindend worden uitgesloten omdat de toepassing en verwerkingsmethoden 
buiten onze invloed liggen en de verschillende staat van de ondergronden telkens een afstemming volgens 
vakkundige- en ambachtelijke uitgangspunten vereist. De geldende normen, certificaten en richtlijnen dienen 
steeds in acht te worden genomen. Onze vakkundige adviseurs staan voor alle verdere technische vragen voor u 
klaar.
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