
Tex 6,5/100 Tex 6,5/100 
- iQ-Tex 6,5/100 -- iQ-Tex 6,5/100 -
Wapeningsweefsel van glasvlies

LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 34

VPEVPE 50 m50 m

Verpakkingstype rol

Verpakkingscode 01

art.nr.art.nr.

0236 ◼

VerbruikVerbruik 1,1 m²/m²

ToepassingToepassing Opname van beweging vanuit de ondergrond■
Binnengevelisolatiesysteem iQ-Therm■
Saneerpleistersysteem■

EigenschappenEigenschappen Duurzaam elastisch■
Verrottingsvast■
Alkalibestendig■
Antislip■
Trekbestendig■
Zonder weekmakers■

Technische gegevensTechnische gegevens Maasgrootte 6,5 x 6,5 mm

Vlakgewicht 105 g/m²

Scheursterkte van de
mazen

1400 N

Scheursterkte 1400 N

Technisch merkbladTechnisch merkblad
Artikelnummer 0236
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De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende
productspecificaties.

CertificatenCertificaten AbP P-3792/400/11-MPA BS_Brandverhalten DIN 4102-B1AbP P-3792/400/11-MPA BS_Brandverhalten DIN 4102-B1

MogelijkeMogelijke
systeemproductensysteemproducten

iQ Top iQ Top (0228)(0228)

Remmers saneerputzRemmers saneerputz

VerwerkingVerwerking Het weefsel moet volledig in de massa worden ingedrukt.
Volledige wapening aanbrengen met 10 cm overlapping, zowel in lengte- als dwarsrichting.

OpmerkingOpmerking Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden
overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Opslag / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid In originele verpakking staand en droog stockeren.
Beschermen tegen directe zoninwerking.

Bovenstaande gegevens zijn aan de
hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken
samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking
buiten onze invloed liggen, kunnen aan
dit technisch merkblad geen rechten
worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet
meer, vraag dan een nieuw exemplaar
aan. Wij leveren uitsluitend onder deze
voorwaarden.
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http://qr.remmers.com/p/0228

	Tex 6,5/100  - iQ-Tex 6,5/100 -
	Verbruik
	Toepassing
	Eigenschappen
	Technische gegevens
	Certificaten
	Mogelijke systeemproducten
	Verwerking
	Opmerking
	Opslag / houdbaarheid


