KARTA TECHNICZNA

Stucanet®

DANE TECHNICZNE: DRUTY
Druty podłużne i poprzeczne:
Druty wzmacniające:
Wymiary oczek:
Wymiary oczek skrajnych:
Wytrzymałość na rozciąganie:
Masa powłoki cynkowej:

1,50 mm
1,5 + 2,0 mm (typ 33, S, SE, SH)
drut płaski 6,0 x 2,0 mm (typ 80)
38 x 50 mm
38 x 27 mm
min. 550 N/mm²
60 gr/m²

OPAKOWANIE

Stucanet® to zgrzewana siatka stalowa z
wplecionym arkuszem perforowanego kartonu.
Perforacja kartonu pozwala na optymalne
zaklinowanie zaprawy wokół ocynkowanych
drutów. Stucanet® S, SH, 33 i 80 jest wykonany
z drutów ocynkowanych, Stucanet® SE jest
wykonany ze stali nierdzewnej.

w wiązce:

Stucanet® 33:
Stucanet® S,SE:
Stucanet® 80:
Stucanet® SH:

w palecie:

15 płyt (13 m²/12 kg)
15 płyt (25 m²/27 kg)
15 płyt (25 m²/38 kg)
10 płyt (17 m²/21 kg)

• 2 równoległe pręty mocujące

Stucanet® S,SE:

Typ S -dla suﬁtów,ścian i niereguralnych kształtów
Typ SE to typ S ® lecz wykonany z drutów ze stali
nierdzewnej

Stucanet ® SH:
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płyta

Stucanet® 33:

łatwy i szybki do zamocowania w
każdym rodzaju tynku

łatwy do kształtowania i trwały

pręty
mocujące

TYPY STUCANETU ®

Stucanet® 80:

idealna przyczepność do tynków dzięki
unikalnemu, stabilnemu wzmocnieniu
obrzutki

płyta

Stucanet® S, SE, SH

lekki i mocny

nieograniczona możliwość tworzenia

pręty
mocujące

Stucanet® 33:
750 płyt ( 630 m2 )
Stucanet® S, SE: 375 płyt ( 630 m2 )
Stucanet® 80:
120 płyt ( 202 m2 )

Dlaczego stosować Stucanet®?
Stucanet® S, SH, 33 i 80 jest przeznaczony do
wzmacniania zewnętrznych i wewnętrznych
tynków cementowych, cementowo-wapiennych
i innych na bazie cementu (np. modyfikowanych
polimerami) oraz wewnętrznych tynków
gipsowych.
Stucanet® SE przeznaczony jest głównie do
zastosowań zewnętrznych w środowiskach
agresywnych.

Stucanet® 33

Stucanet® 80

• dodoatkowo posiada wzmocnienie płaskim drutem
zalecana na ściany ,sufity przy dużych obciązeniach

pręt
mocujący
płaski
płyta

• z wodoodpornym papierem bitumizowanym
• dla zabezpieczenia przed ingerencją wilgoci

JAKOŚĆ
Stucanet posiada certyfikat CE, ISO 9001. Jest zgodny Normą europejską i krajową
PN-EN 13658-1, PN-EN 13658-2.

Bekaert oferuje pomoc w doborze Stucanetu® najbardziej nadającego się do danego
zastosowania. Zalecenia dotyczące typu, ilości i montażu można otrzymać na
stronie internetowej:www.welta.pl lub
www.bekaert.com/building ,
infobuilding@bekaert.com
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Co to jest Stucanet®?

