GLASWEEFSEL 2015/01
De bijzondere voordelen :
. de meeste soorten zijn zeer geschikt voor machinale verwerking
. buitengewoon natstabiliteit
. in natte toestand vormstabiel
. snelle verwerking met behanglijmmachine
. soepele verwerking om de hoeken
. moeilijk ontvlambaar bouwmateriaal conform DIN EN 13501-1 B-s1, d0
Verwerking : De ondergrond moet droog , egaal, schoon en draagkrachtig zijn . Loszittende en niet
meer intact zijnde verflagen of wandafwerking verwijderen . Oud behang en veeg-vaste muurverven
verwijderen . Scheuren, voegen en oneffenheden met plamuur of pleister egaliseren .
Zeer sterk zuigende en poederende ondergronden vooraf impregneren .
Snijden : Het glasweefsel vooraf beoordelen . Kenmerkende materialen ongelijkmatigheden
accentueren het karakter van glasweefsel . Dit is geen grond voor klachten . De banen op gewenste
lengte afsnijden met ca. 10 cm overmaat ter correctie van onder- of bovenkant .
Plakken : Bij machinale verwerking de lijm op de juiste dikte in de machine gieten . Het glasweefsel
door de machine trekken op de gewenste maat afsnijden en voorzichtig vouwen . Scherpe vouwen
kunnen leiden tot scheurvorming . Bij rol verwerking de glasweefsellijm gelijkmatig met de rolborstel
op de ondergrond aanbrengen . Weefselbanen op stoot in de natte lijmlaag bedden en met de
spatel goed aandrukken . Direct op maat snijden . Het Glasweefsel nooit omgekeerd ( gestort ) of in
spiegelbeeld verwerken, omdat er anders ongelijkmatige structuren ontstaan.

Let op : de binnenkant van de rol is de plakkant.

Schilderen : Na volledige droging van de lijm is het weefsel overschilder-baar . Breng de verf met
een geschikte roller of verfspuit in 1 of 2 lagen aan . Het gebruik gebruiken van een hoogwaardige
latexverf wort aanbevolen .
Algemeen : Dit glasweefsel is speciaal geïmpregneerd en daardoor niet schadelijk voor de
gezondheid . Personen met aanleg voor huidirritatie wordt het gebruik van handschoenen gesloten
kleding en eventueel veiligheidsbril aangeraden . Na het schilderen is huidirritatie uitgesloten . Het
materiaal voor verwerking beoordelen, na het verlijmen accepteren wij geen aansprakelijkheid meer
. Bij Productie van glasweefsels kunnen kleine weeffouten optreden . Dit is geen grond voor klachten
. Het is aan te bevelen bij projecten glasweefsel met gelijk chargenummer toe te passen .
Milieu : Al onze rollen zijn opgerold zonder kartonnen koker . Hierdoor wordt het milieu minder
belast . Uit voorzorg voor eventuele vouwen in het binnen deel is er 1 meter extra Glasweefsel
geproduceerd op de rol.

Zonder overhandigen van dit inlegvel kunnen geen klachten in behandeling worden genomen.

