Produktbeskrivelse
Varenavn

Plus Decor forbehandlet Glasvæv 4611

Type

Glasvæv forbehandlet

Anvendelse

Plus Decor Væv og Filt serie anvendes til dekorering af egnede underlag på
lofter og vægge inde..
Minimerer effektivt revnedannelser og slører ujævnheder i underlaget. Er
dimensions stabil også i våd tilstand. Svært antændelig.

Særlige egenskaber
Emballage

50 x 1 mtr. rulle.

Tekniske data
Vægt (DIN 12127)

Ca. 130 gr. pr.m²

Brandtest

Klasse A 2 svarende til DIN 4102 part 2.

Nuance

Hvid

Materiale

Vævning: 31 enkelt tråde/10 cm ± 1 tråd – DIN EN 1049-2
Skudtråde: 20 enkelt tråde/10 cm ± 1 tråd DIN EN 1048-2

Brudstyrke

Vævning. 600N/cm – CEN 13496
Skudtråde.350N/cm – CEN 13496

Overmalbar
Opbevaring

Afhængig af den valgte klæber, samt temperatur og luftfugtighed.
Tørt og køligt. Undgå at beskadige kanter.

Anvendelse
Alment

Underlaget klargøres fagmæssigt korrekt.
Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.

Påføring

Temperatur og relativ luftfugtighed skal under påføring og tørring være over +5
ºC og under 80 % RF tilpasset den aktuelle klæber.
Skal grundes og overmales min 2-3 gange. Valg af kulør og krav til slutfinish,
samt påvirkning af sidelys kan kræve flere påføringer og højere krav til
underlagets jævnhed.
Fejl: max 3 fejl pr. rulle.
Ruller lavet af 2 stykker: max 2 ruller pr. palle

Overmaling
Tolerancer

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for
selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for
skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og
sikkerhedsmæssige aspekter. Brugeren bør altid teste produktet til den aktuelle opgave. Dette datablad erstatter tidligere udgaver. For yderligere oplysninger
eller i tvivls tilfælde kontakt da Plusmalergrossistens teknisk service.PLUSMALERGROSSISTEN A/S MJØLNERSVEJ 12, 8230 ÅBYHØJ TLF. 8733 1000
FAX 8733 1009 E-MAIL: INFO@MALERGROSSISTEN.DK
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