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BUILTEX

Ιδιότητες 

Συστάσεις για την χρήση

Τεχνικά στοιχεία

Fiberglass Υαλόπλεγμα

Το υαλόπλεγμα Topciment είναι κατασκευασμένο από ιδιαίτερο λεπτό 
και επίπεδο υαλοΰφασμα. Χρησιμοποιείται για να ενισχύσει τη βάση του 
microcemento σε δάπεδα και για την αποφυγή ρωγμών που μπορεί να 
προκληθεί λόγω της πίεσης στην αρχική κατώτερη στρώση. Διαθέσιμο σε 
διάφορες πυκνότητες.

• Εύκαμπτη
• Εύχρηστη
• Δεν φθείρεται
• Ανθεκτική

• Σε μη απορροφητικές επιφάνειες, τοποθετήστε το υαλόπλεγμα με Primacem Plus με 
ρολό.
• Σε απορροφητικές επιφάνειες, αφού χρησιμοποιήσετε το αστάρι Primacem ABS 
ή το Acricem, τοποθετήστε το υαλόπλεγμα με μια στρώση microcemento  βάσης. 
Τοποθετήστε μια δεύτερη στρώση  Microbase για να καλύψετε τελείως το υαλόπλεγμα.
 

Builtex 50 Builtex 58 Builtex 160
Πλάτος 100 cm. ± 1% 100 cm. ± 1% 100 cm. ± 1%
Μήκος 50 m 50 m 50 m
Βάρος Γυαλί 46gr./m2 Γυαλί 51gr./m2 Vidrio 131gr./m2

Ακαμψία 4gr./m2 Ακαμψία 6gr./m2 Ακαμψία 29gr./m2
Συνολικό 50 gr./m2 58 gr./m2 160 gr./m2
Μέγεθος 1,35 x 3,20 mm 2,20 x 2,30 mm 3,50 x 3,8 mm
Πάχος 0,14 mm. ± 15 % 0,24 mm. ± 15 % 0,52 mm. ± 15 %
Ύφασμα Επίπεδο Επίπεδο Επίπεδο
Αντοχή στην 
πίεση

Στημόνι ≥ 850 N/5 cm. Στημόνι ≥ 850 N/5 cm. Στημόνι ≥ 1900 N/5 cm.

Υφάδι ≥ 400 N/5 cm Υφάδι ≥ 700 N/5 cm Υφάδι ≥ 1900 N/5 cm
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Το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που καθορίζονται, 
χωρίς να υπάρχουν γραπτές οδηγίες. Είναι πάντοτε ευθύνη του χρήστη να λάβει τα κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να συμμορφωθεί με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την νομοθεσία.  Τα Δελτία 
Χαρακτηριστικών Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμα για τους επαγγελματίες.

Τελευταία έκδοση: Ιούνιος 2017

Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται στην κλειστή, αρχική του συσκευασία, να 
προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες, σε μέρος ξηρό και τοποθετημένο 
κατακόρυφα.

Διαθέσιμο σε ρολά των 50 x 1m (50m²)

Συσκευασία

Συνθήκες αποθήκευσης


