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Família
Admix

Tipologia
Redes de fibra de vidro alcalino-resistentes

Linhas de produtos
• Building
• Opus

Categorias funcionais
• Impermeabilizações osmóticas
• Reparação e restauração das estruturas de betão com
argamassas tixotrópicas
• Reboco de paredes com rebocos e suavização

 
Componentes
Monocomponente

Aspeto
Rede

Descrição do produto
Redes de armadura contra fissuras, com base de fios em fibra de vidro alcalino-resistentes,
para melhor distribuir as tensões e evitar fissuras de retração decorrentes de variações de
temperatura devido a falta de homogeneidade plana, etc. São disponíveis em 3 diferentes
tipologias: a versão de 140 g/m², com uma malha quadrada de 10 x 10 mm, é ideal para rebocos
armados. O rolo padrão tem 1 m de altura por 50 m de comprimento.

Características gerais
ARMAGLASS 140 é ideal para evitar a formação de fissuras e microfissuras repartindo as
solicitações por toda a superfície, o uso da rede em fibra de vidro é praticamente indispensável.
As redes utilizadas geralmente são de baixa gramatura e espessura reduzida. Particularmente
indicadas nas obras de restabelecimento e restruturação relativas à armadura de argamassas e
rebocos, cimentícios, a base de cal ou mistos, de espessura média e grande.

Campos de uso Cores disponíveis
Obras de restabelecimento e restruturação relativas à
armadura de argamassas e rebocos, cimentícios, a base
de cal ou mistos, de espessura média e grande.

• Branco

Características fundamentais
Adequado ao contacto com água potável Conservação ilimitada

Não inflamável Resistentes aos raios UV

  

Especificações técnicas
Dimensão da malha: 10 x 10 mm

Gramatura: 140 g/m²
Material alcalino-resistente

Substância inodora
 

Suportes consentidos
Rebocos, Betão, Argamassas cimentícias de cal e mistas

Modalidade de emprego
Na argamassa ainda fresca posar as telas de rede procedendo de cima para baixo, imergindo-
as com a ajuda de uma espátula, tendo o cuidado de sobrepô-las por pelo menos 10 cm e de
evitar a formação de bolhas e dobraduras.

Armazenamento e Conservação
Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo
e da luz do sol direta.

ADX.0224
ARMAGLASS 140
Rede de armadura em fibra de
vidro alcalino-resistente de 140
g/m²

Cód. Alfandegário
7019 9000
 

Consumos
1 m² /m²
 

Embalagens
- Rolo 50 m²
 

Aplicação
- Espátula
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Advertências, Precauções, Ecologia
Os dados técnicos e as prestações possivelmente descritas no presente documento são o
resultado de provas de laboratório conduzidas em ambiente condicionado, como tais podem
resultar sensivelmente modificadas com as condições operativas e de colocação em
funcionamento. Pode ocorrer a necessidade de se efetuar provas preliminares nas condições
efetivas de uso.

Recorda-se que o utilizador deve conhecer a mais recente Ficha de Segurança do produto que
contém os dados químicos-físicos e toxicológicos, as fases de risco e outras informações para
poder transportar, utilizar e eliminar o produto e as suas embalagens com toda a segurança.
Recorda-se ainda de não dispersar o produto e a sua embalagem no ambiente.

ARMAGLASS 140 produzido/distribuído por

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com   Tel. +39 0376.604185 /604365   Fax +39 0376 604398


