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• Hoogwaardig glasvezelnet
• Slipvrij ontwerp
• Kan eenvoudig en netjes op maat worden gesneden

Eigenschappen

Speciaal wapeningsnet voor stabilisatie en drukverdeling op
plankenvloeren vóór toepassing van Thomsit SL 85 Systeem
Egalisatie of Thomsit FA 97 Vezelversterkt Egaliseermiddel. 
Bij gebruik in combinatie met Thomsit R 755 Epoxy
Voorstrijkmiddel, is het wapeningsnet ook geschikt voor het
stabiliseren van dekvloeren die gerepareerd kunnen worden.
Kan gebruikt worden in een systeem met Thomsit S 810
Polyurethaan egaliseermiddel 2-c op vochtige onderlagen om 
rest indrukken te voorkomen.

Toepassing

De ondergrond dient schoon en droog te zijn, en vrij van stoffen
die de hechting kunnen belemmeren. Houten vloerdelen moeten
stevig vastzitten, solide zijn en over voldoende onderventilatie 
te beschikken. Indien nodig, ventilatiesleuven bij de plinten
aanbrengen. Gelakte vloerdelen schuren, vervormbare
vloerdelen goed vastschroeven, en vervolgens voorbehandelen
met een geschikte Thomsit-onderlaag/primer. Zeer brede voegen
tussen de planken dienen te worden opgevuld met een
acrylaatkit.

Voorbereiding ondergrond

Leveringsvorm wapeningsnet, rood
Verpakking 1 rol, ca. 9 kg
Afmetingen lengte 50 m x breedte 1 m
Levereenheid 30 rollen per pallet
Temperatuurbestendigheid
- na installatie tot 50 °C, geschikt voor

ondervloeren met vloerverwarming
- voor transport en opslag –20 °C to +50 °C
Houdbaarheid ongelimiteerd als het rechtop is

opgeslagen in originele verpakking
op een koele en droge plaats.

Technische eigenschappen

Dekking / rol ca. 50 m²

Verbruik

TF 300
Voor stabilisatie en drukverdeling

Wapeningsnet



De bovenstaande gegevens, en met name de adviezen voor de behandeling en het gebruik 
van onze producten, berusten op onze professionele kennis en ervaring. Aangezien  materialen
en omstandigheden met elke beoogde toepassing kunnen variëren en dus buiten onze 
invloedssfeer liggen, raden wij ten sterkste aan bij elk gebruik voldoende tests uit te  voeren om
de geschiktheid van onze producten voor de beoogde toepassingsmethode en  gebruik te 
controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van de inhoud van dit  technische
 informatieblad noch op grond van enig mondeling advies worden aanvaard, tenzij er bewijs is
van opzet of grove nalatigheid onzerzijds. Met dit technische informatieblad  verliezen alle
vorige uitgaven hun geldigheid.
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Op houten vloerdelen
Thomsit-Floor® TF 300 Wapeningsnet uitrollen, waarbij de naden
elkaar minstens 3 cm overlappen. Leg het wapeningsnet met een
lichte spanning op de vloerdelen. Vervolgens het oppervlak
egaliseren met een geschikt Thomsit-egaliseermiddel.

Op dekvloeren die gerepareerd kunnen worden
Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van het soort
ondergrond. Gelieve contact met ons op te nemen, zodat we 
u advies op maat kunnen geven.

Op Thomsit ondervloeren
Bij gebruik op Thomsit ondervloeren, moet het wapeningsnet
neergelegd worden met een overlap van de naden van tenminste
5 cm. Gebruik Thomsit K 188 of K 175 met een gladde spaan om
het gehele oppervlak van lijm te voorzien en laat dit volledig
drogen. Breng daarna een laag Thomsit S 810 Polyurethaan
egaliseermiddel 2-c aan om een noodzakelijke gladde afwerking
te bewerkstelligen.

Verwerking

• De rollen dienen recht te worden opgeslagen.
• De basisvoorwaarden om de best mogelijk binnenluchtkwaliteit
te bereiken na vloerinstallatiewerkzaamheden zijn de naleving
van de aanbevolen werkomstandigheden, evenals volledig
droge ondergronden, primers en egaliseermiddelen.

• Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden, wanneer de
vloertemperatuur hoger is dan 15 °C, de luchttemperatuur
hoger is dan 18 °C en de relatieve luchtvochtigheid lager is 
dan 75 %.

Let op

Gelieve tevens de instructies op te volgen in de volgende
informatiebladen:
█1█. "Evaluatie en voorbereiding van ondergronden", uitgegeven
door de Bundesverband Estrich und Belag e.V. (BEB), 
Troisdorf (www.beb-online.de).
█2█. Informatiebladen van de Technische Kommission Bauklebstoffe
(www.klebstoffe.com, kijk onder "publications").
█3█. Installatie-, reiniging- en onderhoudsinstructies van de
vloerbedekkingsfabrikanten.

Technische informatie

Materiaalresten (snijafval) en lijmresten van boven- en onderlaag
zijn bouwafval. Kleine hoeveelheden (< 5 kg) kunnen worden
verwijderd als huishoudelijk afval. Europese afvalcodenummer
(EAC): 08 04 10

Afvalverwerking

Dit product vereist geen bijzondere veiligheids- en
voorzorgsmaatregelen. Er is op de middellange of lange termijn
geen uitstoot van noemenswaardige concentraties vluchtige
organische stoffen (VOS) in de omgevingslucht te verwachten.
Buiten bereik van kinderen houden.

Bestemd voor professionele gebruikers.

Geen gevaarlijke stof, geen veiligheidsblad beschikbaar.

Productveiligheid


