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fysikaliska egenskaperna hos system från Knauf kan bara uppnås om endast systemkomponenter från Knauf eller produkter som rekommenderas av Knauf används.

Knauf Danogips GmbH Tlf: (+46) 44 28 78 00 www.knaufdanogips.se
SE-296 80 Åhus Fax: (+46) 44 28 78 90 info@knaufdanogips.se

AQUAPANEL® 
Armeringsnät 

Glasfibernät

Blad nr. 
Sida: 1/1

Egenskaper
Vikt per ytenhet ca 160 g/m2

Maskstorlek 4 x 4 mm
Rivstyrka ca 2500 N/5 cm
Tjocklek 0,5 mm
Bredd 100 cm
Längd 50 m
Färg ljusblå 

07/2018

Leveransform/lagring:
Rullar: 1m x 50 m
Förvaras torrt 
Artikelnummer: 102584

Materialåtgång:
Ca 1,10 - 1,15 lpm per m2 putsad yta. 

Arbetstemp:
Material och underlag bör ej understiga +5°C
Nyputsade ytor skyddas mot frost och snabb uttorkning. 

Applicering
Applicera Aquapanel ® grundputsbruk 
i ett 5-7 mm tjockt skikt och bred ut så  
ytan blir plan och fri från ojämnheter.

Diagonal armering: placera ut rutor 
av armeringsnät i format ca 30 x 
50 cm diagonalt ut från hörnen alla 
byggnadsöppningar. 

Bädda in AQUAPANEL® Armeringsnät 
över hela ytan. 
kontrollera att nätet blir veckfritt och 
hamnar i den yttre tredjedelen av 
putsskiktet och att fogarna överlappar 
varandra med minst 10 cm.

Produktbeskrivning
AQUAPANEL® Armeringsnät är ett grovmaskigt glasfibernät som motverkar glid, tryck 
och dragspänningar och b.la avsedd som förstärkning av AQUAPANEL® grundputsbruk.
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