Gavatex® V2-180-A5
Πλεκτό υαλούφασμα βάρους 120gr/m2
Περιγραφή προϊόντος

Πλεκτό πυράντοχο υαλοΰφασμα σε σχήμα λεπτών ματιών, το
οποίο καλύπτει τις ατέλειες του υποστρώματος και βάφεται. Ως
®
®
εναλλακτική πρόταση του Deplast , προσφέρει στο N-Thermon
ακαυστότητα, διακόσμηση και αντοχή στην κρούση.

Πεδία εφαρμογών

Κατάλληλο για κατοικίες, νοσοκομεία, μουσεία, αεροδρόμια,
ξενοδοχεία, γραφεία, αίθουσες σχολείων κ.α.

Ιδιότητες/Πλεονεκτήματα



Υψηλή αντοχή, εύκολη συντήρηση, χαμηλό κόστος αγοράς και
τοποθέτησής του



Πυράντοχο υλικό

Ανήκει στην κλάση B,s1,d0 των πυράντοχων υλικών και πληροί όλους
τους όρους της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία αντίστασης στη
φωτιά ως τοποθετημένο και βαμμένο προϊόν.


Ανθεκτικό σε αντισηπτικά και γυαλιστικά υλικά, κρούσεις,
σκισίματα, τριβές



Πιστοποιημένο με CE



Ιδιαίτερα κατάλληλο για προστασία
®
θερμομονωτικού συστήματος N-Thermon .



Προσφέρει έξοχη προστασία για κάθε είδους ρωγμές και
σκασίματα του τοίχου



Δεν είναι τοξικό ούτε προσβάλλεται από βακτηρίδια και παράσιτα.
Επειδή οι επιφάνειες επιδέχονται πλύσιμο, η συντήρηση τους με
®
Gavatex είναι εξαιρετικά εύκολη



Η δικτυωτή κατασκευή του επιτρέπει τον εύκολο αερισμό του
τοίχου



Χρωματίζεται με οποιαδήποτε βαφή εσωτερικού χώρου (π.χ
®
Neotherm AC)

του

καινοτομικού

Oι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της
διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® A.E.B.E. Όμως η NEOTEX® A.E.B.E. ως
προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων
και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της ΝΕΟΤΕΧ® για το αν το παρόν
φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.

Gavatex® V2-180-A5
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μορφή

Ειδικές υαλόινες μεγάλης λεπτότητας, παραγόμενες με τήξη
στους +1400C

Βάρος

120gr/m

Τρόπος εφαρμογής

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:

2

®

Πριν από την τοποθέτηση του
Gavatex συνιστάται να
καθαρίζεται η επιφάνεια από κάθε είδος σκόνης. Αν πάλι ο τοίχος
είναι πολύ απορροφητικός, τότε πρέπει να περνιέται με κόλλα N®
Thermon Glue διαλυμένη κατά 50% με νερό. Οι σοβάδες
πρέπει να είναι εντελώς στεγνοί, οι ταπετσαρίες καθαρές και
απαλλαγμένες
από
κάθε
κατάλοιπα
και
τα
ξύλα
γυαλοχαρταρισμένα και καλά σκουπισμένα. Τα λερωμένα χαρτιά
ταπετσαρίας πρέπει ή να πλένονται ή να ξεκολλιούνται.

ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΚΟΛΛΑ:
®

Η κόλλα N-Thermon Glue εφαρμόζεται στον τοίχο με ρολό.
Κατόπιν τοποθετείται το υαλοΰφασμα που μετά τρίβεται με ένα
πλαστικό μυστρί από το κέντρο προς τα άκρα για να φεύγουν οι
φυσαλίδες του αέρα και να γίνεται το κόλλημα του υλικού τέλεια.
Για να μην εμφανίζονται στο φως διαφορές, καλό είναι να
τοποθετείται το υαλοΰφασμα ρολαριστά.

ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ:
Τα μάκρη του υαλοϋφάσματος δεν πρέπει να επικαλύπτονται στα
σημεία επαφής τους.

ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΟΨΙΜΑΤΑ:
Το υαλοΰφασμα πρέπει να τοποθετείται με ανοχή 5-10εκ. σε
σχέση με τον τοίχο, ώστε μόλις τελειώσει η εφαρμογή και
στεγνώσει η κόλλα να κόβεται το περισσευούμενο ύφασμα με
έναν κόφτη. Για να γίνεται ευκολότερη η τοποθέτηση και να
βελτιώνεται η αισθητική, καλό είναι να τοποθετούνται στα σημεία
επαφής τοίχου και ταβανιού λωρίδες τελειώματος.
ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΒΑΨΙΜΟ:
®

Όταν το Gavatex στεγνώσει, μπορεί να βαφτεί με οποιαδήποτε
®
βαφή εσωτερικού χώρου (π.χ Neotherm AC)

Συσκευασία

Ρολά 50x1m

Βοηθητικά Υλικά

Κόλλα N-Thermon Glue : Δοχεία 1kg, 5kg και 15kg

®

Oι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της
διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® A.E.B.E. Όμως η NEOTEX® A.E.B.E. ως
προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων
και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της ΝΕΟΤΕΧ® για το αν το παρόν
φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.

