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PRODUCTLIJN LEGGEN / Leggen van Kunsthars Vloerafwerking

Wapeningsnet van alkalibestendig glasvezel voor de versterking van minerale 
en synthetische egalisaties.

Net 90 is specifiek als wapening in egalisaties gerealiseerd met Keralevel® Eco Floor in 
aanwezigheid van ondergronden met verschillende eigenschappen of barsten.

Net 90

• Binnen en buiten

• Grote elastische en mechanische bestendigheid 

• Gemakkelijk en snel te leggen 

• Zonder geheugeneffect 

PRODUCT VOORDELEN

Gebruiksdoeleinden
Wapening van minerale en synthetische egaliseermiddelen.

Compatibele producten:
- Keralevel® Eco Floor
- Keralevel® Eco LR
- Keralevel® Eco
- Keralevel® Eco Ultra

Vloeren en wanden, binnen en buiten, voor civiel, commercieel, industrieel gebruik. Geschikt voor verwarmde ondergronden.

Niet gebruiken 
Voor het wapenen van egalisaties, buiten, op de wand, op uitgestrekte en doorlopende oppervlakken.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Aanbrengen op de wand
Breng het egaliseermiddel aan met behulp van een gladde lijmkam, met een dikte van ongeveer 1-2 mm, en druk goed aan zodat de 
maximale hechting op de ondergrond wordt verkregen. Leg Net 90 met een overlapping van ongeveer 10 cm, en zorg ervoor dat het net 
wordt opgenomen in de laag egaliseermiddel. Maak glad met behulp van een lijmkam zodat een vlak en gelijkmatig oppervlak wordt 
verkregen.

Aanbrengen op de vloer 
Leg Net 90 op de geschikt voorbereide ondergrond, en voorzie een overlapping van ongeveer 10 cm. Breng het egaliseermiddel aan met 
behulp van een gladde lijmkam om de maximale hechting op de ondergrond te verkrijgen, en zorg ervoor dat het net helemaal wordt 
opgenomen in de laag egaliseermiddel. Maak glad met behulp van een lijmkam zodat een vlak en gelijkmatig oppervlak wordt verkregen. 
Indien voorzien, bestrooien met Quarzo 1.3 of Quarzo 5.12 aanbrengen tot complete bedekking van het oppervlak.

GEBRUIKSAANWIJZING

Levering en leggen van wapeningsnet van alkalibestendig glasvezel met gewicht van ≈ 90 g/m² ± 5% type Net 90 van Kerakoll Spa. Plaats 
het net met een overlapping van 10 cm, en zorg ervoor dat het net wordt opgenomen in het egaliseermiddel. Maak glad met behulp van 
een lijmkam zodat een glad en gelijkmatig oppervlak wordt verkregen.

BESTEKTEKST



De gegevens met betrekking tot de Eco en Bio classificatie verwijzen naar het GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot augustus 2014; en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door 
KERAKOLL SpA; de eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze direct van de site is gehaald. 
De technische specificaties zijn het resultaat van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien de omstandigheden van de werkplaats en van de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de 
gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.

KERAKOLL S.P.A.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy 
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK
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- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

WAARSCHUWINGEN

HIGH-TECH
Uiteindelijke prestaties wapeningsnet:
- breuk bij lengterek gemiddelde waarde 1450 N/5 cm ± 1% ISO 4606
- breuk bij overdwarse rek gemiddelde waarde 1550 N/5 cm ± 1% ISO 4606

PRESTATIES

Aspekt  glasvezel
Kleur wit
Breedte rol ≈ 1 m
Lengte rol 50 m
Breedte maas ≈ 4x5 mm
Gewicht net ≈ 90 g/m2 ± 5% ISO 3374

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM


