
Αντιαλκαλικό πλέγμα οπλισμού από υαλοΐνες. Πιστοποιημένο κατά ΕΤΑ 10/0122.

• Υψηλή αντοχή στον εφελκυσμό
• Αντοχή στα αλκάλια
• Κατάλληλο για τοπική ενίσχυση των επιφανειών 

που αναπτύσσουν υψηλές τάσεις ρηγμάτωσης
• Ισχυρή αντίσταση στην ελαστική παραμόρφωση
• Αντοχή στην ολίσθηση και τη μετατόπιση
• Απόλυτα συμβατό με το υλικό βασικής στρώσης 

Strong Bond
• Εναρμονίζεται με την ευρωπαϊκή οδηγία ΕTAG 004

Το Strong Net είναι ένα αντιαλκαλικό πλέγμα 
οπλισμού της βασικής στρώσης του συστήματος 
εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAtotal® από υα-
λοΐνες. Επίσης χρησιμοποιείται και ως αναπόσπα-
στο συστατικό της αντιρρηγματικής στρώσης του 
συστήματος CLIMAcomfort® για όψεις. Είναι κα-

τάλληλo για εσωτερική και εξωτερική χρήση και 
φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον. Αντα-
ποκρίνεται στην ευρωπαϊκή οδηγία ΕTAG 004.

Δεν περιέχει πλαστικοποιητές.
Φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον.

Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης
Υψηλής ελαστικότητας
Μεγάλης αντοχής
Πιστοποιημένο κατά ΕΤΑ 10/0122

Strong Net



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το αντιαλκαλικό πλέγμα οπλισμού εμβαπτίζεται στο 1/3 του πά-
χους του υλικού βασικής στρώσης Strong Bond, το οποίο στη συ-
νέχεια γίνεται επίπεδο και εξομαλύνεται με τη βοήθεια μεταλλικής 
σπάτουλας. Η εφαρμογή του πλέγματος γίνεται από πάνω προς τα 
κάτω με επικάλυψη των φύλλων σε μήκος 10cm. Το πλέγμα τοπο-
θετείται επιπροσθέτως σε διαγώνια διάταξη με ελάχιστη διάστα-
ση 30x20cm στα σημεία συγκέντρωσης τάσεων (γωνίες παραθύ-
ρων και πορτών).

Η ίδια διαδικασία εφαρμογής του Strong Net ακολουθείται και στην 
περίπτωση του συστήματος ClimaComfort για όψεις κατά την εφαρ-
μογή της πρώτης στρώσης του ClimaComfort Stucco.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση του Strong Net είναι 1,1m/m2.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε ρολά μήκους 50m και πλάτους 1m.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Φυλλάδιο Δεδομέ-
νων Ασφάλειας Υλικού αυτού του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Αποθηκεύεται σε ξηρό περιβάλλον.

Strong Net

Βάρος ανά επιφάνεια (g/m2) (ETAG 004) 165 (± 5%) 

Διάσταση πλέγματος (mm x mm) (ETAG 004) 4 x 4 (± 0,2)

Αντοχή σε εφελκυστική τάση (N/5cm) (ETAG 004 / 
5.6.7.1.1) ≥2000

Εναπομένουσα αντοχή σε 
εφελκυστική τάση ύστερα από 
γήρανση (N/5cm)

(ETAG 004 / 
5.6.7.1.2) ≥1000
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