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Idealny nośnik do tynków
wewnętrznych i zewnętrznych
Szukasz najlepszych nośników do perfekcyjnego
tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego?
®
Zatem rozwiązaniem jest Bekaert Stucanet .
®

Stucanet to zgrzewana siatka ze stali ocynkowanej
lub nierdzewnej, w którą wpleciony został arkusz
perforowanego kartonu o właściwościach chłonnych.
Karton pomaga w nakładaniu zaprawy i sprzyja jej
utwardzaniu, a jego perforacja pozwala na optymalną
przyczepność zaprawy wokół stalowych drutów.
®

Stucanet może być stosowany do wszystkich
rodzajów tynków i obrzutek, zarówno do
wewnętrznych jak i zewnętrznych, tj.: gipsowych,
wapiennych, cementowo-wapiennych i cementowych.
Tynk można nakładać ręcznie, jak również
maszynowo.
®

Stucanet jest łatwy w montażu, może być
zainstalowany na podłożu stałym i konstrukcjach
wsporczych takich jak listwach drewnianych lub
ramowych profilach stalowych.
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“

Bekaert Stucanet® spełnia bardzo konkretne
wymagania dotyczące wykończenia i kształtu,
dzięki czemu osiągnięty rezultat całkowicie
zaspokaja oczekiwania klienta.
François Kiehn, Opiekun Klienta Bekaert

Zdjęcie: Musee du Quai Branly w Paryżu, Francja
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Szybki i łatwy montaż na
dowolnej powierzchni i
konstrukcji wsporczej
®

Bekaert Stucanet jest łatwy w montażu i może być użyty w
szerokim wachlarzu zastosowań.

Szybki i łatwy montaż Bekaert
®
Stucanet na drewnianych listwach.

Elastyczne panele to wygoda pracy
®

Panele Stucanet są lekkie i elastyczne, a tym samym łatwe
do przeniesienia, także w miejsca trudno dostępne np. sufity.
Co więcej, można je łatwo przycinać, zginać i montować,
dzięki czemu praca jest szybka i przebiega bez zakłóceń.

Zarówno na podłożu stałym jak i konstrukcji
wsporczej
®

Stucanet jest łatwy do zamocowania, zarówno do podłoży
stałych, np. mur czy beton, jak i do konstrukcji
wsporczej, np. listew drewnianych lub profili stalowych za
pomocą ogólnodostępnych śrub, haków czy uchwytów.

®

Panele Bekaert Stucanet są
niesamowicie elastyczne i łatwe w
montażu na profilach stalowych.

Tynkowanie zarówno ręczne jak i maszynowe.
®

Nanoszenie tynku i obrzutki na Stucanet może odbywać
się zarówno ręcznie jak i maszynowo. Zazwyczaj całkowita
grubość warstwy wynosi 20 mm.
Aby uzyskać bardziej dokładne informacje należy zapoznać
się z zaleceniami producentów tynku i obrzutki.

®

Mocowanie płyt Bekaert Stucanet
na podłożu betonowym.
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“

Połączenie tynków gipsowych firmy Knauf
z panelami Bekaert Stucanet® jest gwarancją
najbardziej wytrzymałych systemów
sufitowych o praktycznie nieograniczonych
możliwościach wzorniczych.
Raf De Haes, Kierownik Działu Produktowego, Knauf, Belgia

Zdjęcie: Ratusz w Koksijde, Belgia
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Rozwiązanie zapewniające
idealny, trwały tynk i
obrzutkę
®

Bekaert Stucanet pozwala na świetne wykończenie i
zapewnia trwałość tynków i obrzutek w całej gamie
zastosowań.

Przyczepność zaprawy wokół stalowych
drutów zapewnia solidne zakotwienie.

Niesamowicie lekki i wytrzymały
®

2

Bekaert Stucanet jest lekki (zazwyczaj od 1 do 1,5 kg/m
w zależności od typu) i wytrzymały. Siatki wykonane są ze
zgrzewanych, ocynkowanych drutów ze stali niskowęglowej
®
o niespotykanej wytrzymałości na rozciąganie (Stucanet
dostępny jest także w wersji ze stali nierdzewnej).

Doskonała przyczepność dzięki perforacji
Perforacja w arkuszu kartonu pozwala na optymalne
zaklinowanie zaprawy wokół ocynkowanych drutów stalowych,
zapewniając tym samym doskonałe mechaniczne zakotwienie.

Podłoże przy renowacjach często stanowi
mieszankę różnych materiałów budowlanych.
®
Bekaert Stucanet umożliwia wykonanie trwałej
renowacji i tynkowania na szczególnie trudnych
podłożach.

Trwałość, również w zastosowaniach zewnętrznych
W zastosowaniach zewnętrznych, dzięki konstrukcji drutów,
®
Stucanet jest mniej wrażliwy na rozszerzanie termiczne i
zmiany temperatury niż stalowe listwy cięto-ciągnionych.
®
Stucanet zapewnia elewacjom i tynkom zewnętrznym lepszą
ochronę przed rysami i ubytkami.
®

Bekaert Stucanet jako nośnik tynku w systemie
izolacji elewacji, montowany do stalowych
®
profili Bekaert Poutrafil .

®

Bekaert Stucanet zastosowany przy pracach
remontowych elewacji z tynkiem zewnętrznym.
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“

Bekaert Stucanet® jest najbardziej wszechstronnym materiałem budowlanym jaki
znam. Jest jedynym istniejącym podkładem
tynkarskim trójwymiarowo elastycznym, a
jednocześnie zachowującym stabilność.
Martin Ranft, tynkarz

Zdjęcie: Piwnica na wino w zamku Schafhof, Kronberg, Niemcy
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Nowa architektoniczna i
artystyczna swoboda
tynkarska
®

Bekaert Stucanet zwiększa kreatywność projektów
tynkarskich zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

East-Hotel, Hamburg, Niemcy

Każdy wyśniony kształt
®

Elastyczne płyty Stucanet S pozwalają tworzyć każdy
wyśniony kształt: zaokrąglony, wklęsły/wypukły, czy płaski.
Pozwalają też na optymalne tynkowanie łuków, ścian
ukośnych i innych skomplikowanych elementów
konstrukcyjnych.

Wszechstronne zastosowanie
®

Stucanet wyróżnia szeroki wachlarz zastosowań:
wykończenie pod dachem spadowym i płaskim, nierówne
sufity, kratownice, dekoracyjne zastosowania trójwymiarowe,
systemy ochrony przeciwpożarowej, itp.

Cafebar, Wiesbaden, Niemcy

Zastosowania zarówno zewnętrzne jak i
wewnętrzne
®

Stucanet otwiera nowe architektoniczne i artystyczne
możliwości wykończeniowe zarówno dla tynków
zewnętrznych jak i wewnętrznych. Dzięki temu projektanci
i architekci mają całkowitą swobodę tworzenia unikalnych
projektów zarówno w zastosowaniach mieszkalnych, jak i
budynkach o przeznaczeniu biznesowym i komercyjnym
®
(np. restauracje, hotele). Stucanet wielokrotnie okazał się
idealnym rozwiązaniem do tworzenia wyjątkowo pomysłowych
projektów w ramach budowy parków rozrywki.
© Sarah Scott Architects Ltd.

Kościół Katolicki pw. Świętej rodziny,
Wanaka, Nowa Zelandia
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Rozwiązanie dla każdego
zastosowania
Dla każdego rodzaju podłoża i
konstrukcji wsporczej dostępny
jest odpowiedni wariant.
Zbrojenie Stucanet® jest
dostępne w wielu typach i
rozmiarach.

Podstawowe typy
®
Stucanet
®

Stucanet S tworzą dwa
równoległe druty i można go
stosować zarówno na podłożach
płaskich jak i niepłaskich (np.
zakrzywionych).
®
W przeciwieństwie do Stucanet
®
80, Stucanet S można łatwo
wygiąć i dowolnie uformować.
®

Stucanet 80 jest wykonany
z płaskiego drutu i jest
sztywniejszy, co czyni go
idealnym do zastosowania na
powierzchniach płaskich takich
jak sufity, czy ściany. Zwiększona
®
sztywność Stucanet 80
pozwala zwiększyć odległości
np. między drewnianymi belkami,
więźbami czy profilami IPE.
Oba rodzaje mają 70 cm
szerokości i 240 cm długości.
®

Płyty Stucanet
do specyficznych
zastosowań

®

Stucanet SN ma taki sam
®
rozkład drutów jak Stucanet
S, ale nie ma perforowanego
arkusza kartonu.
Wszystkie rodzaje zbrojenia
®
Stucanet mogą być
stosowane zarówno na zewnątrz
jak i wewnątrz budynku.
®
Stucanet S-H jest przeznaczony
szczególnie do zastosowań na
elewacjach zewnętrznych.
®
Stucanet S-H ma taki sam
®
rozkład drutów jak Stucanet S,
ale jest dodatkowo osłonięty
wodoszczelną membraną
zapobiegającą przedostawaniu
się wilgoci.
®

Stucanet 33 jest węższy
(33 cm zamiast 70 cm) i dłuższy
(255 cm zamiast 240 cm) od
wszystkich innych typów
Stucanet® i jest idealnym
rozwiązaniem wykończenia
kanałów.
Wszystkie typy dostępne są
również w wersji ze stali
nierdzewnej.
Więcej informacji można znaleźć
w kartach technicznych i
instrukcjach montażu.
Do zbrojenia i tynkowania naroży
budynków oferujemy druciane
®
narożniki Bekaert Widra .

®

Płyty Stucanet SN
zaprojektowano specjalnie
do podłoży płaskich (np. tynk
renowacyjny na pomalowanych
ścianach lub stary tynk na murze
czy podłożu betonowym).

Skontaktuj się z nami, aby
otrzymać więcej informacji
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Dlaczego
Bekaert?
Firma Bekaert oferuje szeroką gamę
produktów budowlanych do zbrojenia,
od zbrojenia do betonu, przez zbrojenia
tynkarskie, po zbrojenia nawierzchni
bitumicznych.
Bekaert zawsze oferuje w pełni
bezpieczne i testowane pod względem
jakości rozwiązania zbrojenia. To właśnie
dlatego firma Bekaert zdobyła zaufanie
architektów, projektantów i
wykonawców na całym świecie.
•
•
•
•
•

•

Sprawdzone rozwiązania 		
międzynarodowego lidera w 		
branży
Rozbudowane doradztwo
techniczne
Firma wymieniająca się 		
doświadczeniem z partnerami z
branży
Stałe udoskonalanie produktów
i wprowadzanie innowacyjnych 		
rozwiązań
Zaawansowane 			
oprogramowanie do			
opracowywania niezawodnych 		
projektów i dokonywania 		
dokładnych obliczeń
Światowa sieć kontaktów z 		
ekspertami z dziedziny murarstwa
do waszej dyspozycji

better together
W Bekaert wierzymy, że najlepsze
wyniki można osiągnąć łącząc siły.
Właśnie dlatego zachęcamy naszych
partnerów i klientów do włączenia się
we wspólny rozwój produktów i
pracujemy z najlepszymi na świecie
specjalistami.
W ten sposób, zawsze jesteśmy w
stanie zaproponować rozwiązania
oparte na najlepszych dostępnych
technologiach.

Wyobraź sobie
co możemy wspólnie osiągnąć ...
Chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o naszych rozwiązaniach?
Może jesteś zainteresowany naszymi produktami i usługami? Z radością
przekażemy ci wszelkie techniczne wskazówki pomocne w wyborze typu
Stucanet® najodpowiedniejszego dla twojego projektu.
Skontaktuj się z nami przez infobuilding@bekaert.com
Szczegółowe karty techniczne produktów oraz instrukcje montażu dostępne
są w naszych regionalnych biurach sprzedaży oraz na stronie
www.bekaert.com/building
Stucanet® jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy Wyrobów Budowlany
89/106/EWG oraz z normami PN-EN 13658-1 i 2:2006 i ich załącznikach.
Deklaracja Zgodności WE jest dostępna na życzenie.

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszelkie znaki handlowe są zarejestrowanymi znakami
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