
PRODUCTLIJN BOUW / Minerale isolatiesystemen voor energiebesparing
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Wapeningsnet in alkalibestendig glasvezel, geschikt voor de wapening van 
egalisaties op nieuw of te renoveren pleisterwerk, specifiek ontwikkeld voor 
de plaatsing in warmte-isolerende buitengevel isolatiesystemen.

Wapeningsnet V 50 vergroot de prestaties voor wat betreft de elasticiteit, 
compactheid en bestendigheid bij de meest kritieke gebruikstemperaturen. 
Voorkomt de problemen door scheuren of microspleten te wijten aan 
dynamische aantasting op. Binnen en buiten.

Rinforzo V 50

*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

• Grote elastische en mechanische bestendigheid
• Compatibel met elk type van mineraal, cement- of 

kalkhoudend egaliseermiddel
• Gekleurde stroken om overlapping te vergemakkelijken
• Onaantastbaarheid in alkalische ruimten, door 

agressieve chemische milieu-invloeden of door micro-
organismen

• Eenvoudig en snel te leggen, ideaal voor reparaties van 
te renoveren oppervlakken

• Verklaring van productgeschiktheid wapening met 
gebruiksdoeleinden ETICS, Kwaliteitsmerk afgegeven 
door ITC-CNR volgens ETAG004

PRODUCT VOORDELEN

Gebruiksdoeleinden
Wapening van minerale egaliseermiddelen, op cement- of kalkbasis.

Compatibele egaliseermiddelen:
- minerale egaliseermiddelen in het algemeen

Ondergronden:
- prefab en ter plaatse gegoten beton
- gevelpleisters
- warmte-isolatiepanelen

Binnen en buiten voor civiel, commercieel en industrieel gebruik.

Niet gebruiken
Op dilatatievoegen of in direct contact met de ondergrond.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Voorbereiding
De beschermende verpakking verwijderen en het net uitrollen. Rinforzo V 50 wordt met een gewone schaar of een cutter gesneden.

Aanbrengen
Rinforzo V 50 wordt aangebracht op de eerste laag nog vers product. Het net uitrollen en met de lijmkam vastdrukken. De bladen moeten 
elkaar ten minste 10 cm overlappen bij de overgangen.

Reinigen
Rinforzo V 50 hoeft niet te worden gereinigd. Het gereedschap dat is gebruikt om de gebruikte materialen aan te brengen en te bedekken, 
moet worden gereinigd volgens de aanwijzingen van de technische specificaties van de materialen.

GEBRUIKSAANWIJZING

EUROPEAN
TECHNICAL

ASSESSMENT

PRODUCT OF

n° 15/0355

 ETA ITC CNR



De gegevens met betrekking tot de Eco en Bio classificatie verwijzen naar het GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot oktober 2015 en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL 
SpA; 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

00
63

9R
in

fo
rz

o 
V 

50
 C

od
e 

E7
42

 2
01

5/
10

-N
L

Egaliseren van warmte-isolatiesystemen of bepleisteringen uit te voeren met invoeging van een alkalibestendige wapening van 
glasvezel zoals Rinforzo V 50 van Kerakoll Spa. De egaliseermiddelen met een gladde metalen lijmkam op de eerder voorbewerkte, 
gereinigde en maatvaste ondergrond aanbrengen. Het net bedekken in de eerste laag en wanneer deze hard is geworden, Rinforzo V 50 
met een tweede laag product bedekken.

BESTEKTEKST

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- aanwezige dilatatievoegen aanhouden
- droog houden, en beschermen tegen vochtigheid, UV-stralen en warmtebronnen
- opslag bij temperaturen tussen -5 °C en +40 °C
- voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

WAARSCHUWINGEN

HIGH-TECH
Breukspanning kettingdraad ≥ 1600 N/5 cm
Breukspanning inslag ≥ 1900 N/5 cm
Gebruikstemperatuur eenmaal uitgehard van -30 °C tot +90 °C
Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, 50% R.V. en zonder ventilatie. Deze waardes kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de 
bouwplaats.

PRESTATIES

Aspekt speciaal wit en groen net
Chemische aard geappreteerde glasvezel
Maasopening ≈ 4x4 mm
Verpakking rol 50 m
Breedte 1 m
Gewicht ≈ 160 g/m2

Dikte  0,45 mm

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM


