YETICO E-GLASS
Elewacyjna siatka podtynkowa
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Podczas stosowania
produktu należy zawsze
kierować się wskazaniami
projektu budowlanego albo
przepisami powszechnie
obowiązującego prawa
lub normami dotyczącymi
obiektów budowlanych.

OPIS
Siatka elewacyjna podtynkowa Yetico E-GLAS 160 jest wykonana z
wysokiej jakości włókien szklanych powlekanych warstwą impregnatu,
który zapewnia odporność na korozję chemiczne.
Szerokość rolki siatki: 1 [m]
Długość siatki w rolce: 50 [m]
Rodzaj splotu: gazejski
Wielkość oczka: 4x4 [mm]
Gramatura: 160 g/m2
Kolor: zielony

ZASTOSOWANIE



do zbrojenia wypraw elewacyjnych w systemach dociepleń budynków
we wszystkich rodzajach budynków bez względu na ich wysokość

www.yetico.com

ZALETY SIATKI YETICO
 wytrzymałość – równy i trwały splot włókien zapewnia stabilność wymiarową, uniemożliwiając przesuwanie się
włókien

 elastyczność – sprawia, iż tkanina idealnie układa się na ścianie i dostosowuje się do jej kształtu, ułatwiając


aplikację kleju, jednocześnie zapobiega powstawaniu rys, pęknięć w warstwach elewacyjnych w trakcie „pracy”
budynku
odporność na alkalia – włókna impregnowane są alkaliodoporną dyspersją na bazie lateksu, co zabezpiecza ją
przed działaniem związków chemicznych zawartych w zaprawach klejących

MONTAŻ
 Prace z siatką należy przeprowadzać suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do
+25°C.

 Zaprawę należy rozprowadzać równomiernie na powierzchni płyt używając pacy wyposażonej w zęby 10-12 mm.


Tak przygotowana warstwa powinna być bezzwłocznie pokryta siatką z włókna szklanego, a następnie zatopiona
przy użyciu pacy metalowej.
Po tych czynnościach szpachlujemy warstwę do uzyskania odpowiedniej gładkości. Idealnie zamontowana
siatka powinna być niewidoczna oraz całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej. Konieczne jest zachowanie
zakładów sąsiednich pasów siatki, które powinny wynosić ok. 10 cm. Co ważne, pozostawione zakłady nie mogą
pokrywać się ze spoinami między styropianowymi płytami. Warto wiedzieć, że w przypadku narożników otworów
w elewacji należy zatopić ukośnie dodatkowe kawałki siatki. Sugerowany wymiar to prostokąt 20x30 cm.

DOKUMENTY ZWIĄZANE
Krajowa deklaracja zgodności nr 01/02/2015 zgodnie ze specyfikacją techniczną AT-15-9230/2013
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