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 Art.-nr. XD152805

Technisch Merkblad

HOEKATHERM Wapeningsweefsel

HOEKATHERM Wapeningsweefsel, is een belangrijk onderdeel van het HOEKATHERM Solid buitengevel 
isolatiesysteem.

Eigenschappen: HOEKATHERM Wapeningsweefsel, is een glasvezelweefsel dat door een speciale coating 
alkali bestendig, verrotting bestendig en niet in water oplosbaar is. Geschikt voor binnen en buiten.

Gewicht 160 ± 5 g/m²

Maaswijdte 4 x 4 mm

 Rollengte  50 m

Rolbreedte 100cm

Verbruik 1,1 m² / m²

  Kleur  Geel

Toepassing Universeel inzetbaar

Ondergrond:
De ondergrond dient bij een BGI systeem vrij te zijn van stof, vuil en overige onregelmatigheden. Bij alle overige 
ondergronden geldt daarnaast dat deze draagkrachtig, droog, vrij van loszittende delen en andere 
verontreinigingen zijn die een optimale hechting nadelig kunnen beïnvloeden.

Verwerking:
Het HOEKATHERM Wapeningsweefsel, dient in de natte grondlaag zodanig te worden ingebed dat het overal en 
zonder plooien geheel in de grondmortel is opgenomen. 
Het wapeningsweefsel mag geen contact maken met de ondergrond en dient in de bovenste helft van de 
grondmortel te worden aangebracht. De afzonderlijke banen moeten elkander ten minste 10cm overlappen. 
Daarna het geheel vlak strijken en men dient er op te letten dat het wapeningsweefsel overal doorloopt, 
voldoende is ingebed en nergens buiten de grondmortel uitsteekt.  
 

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze vrijwaren 
de verwerker in verband met het grote aantal mogelijke invloeden bij de verwerking en 
toepassing van onze producten niet van het uitvoeren van eigen controles en proeven. Een 
garantie van bepaalde eigenschappen of de geschiktheid van het product voor een concrete 
toepassing kan uit onze gegevens niet worden afgeleid. Alle hierin voorhanden beschrijvingen, 
tekeningen, foto's, gegevens, verhoudingen, gewichten e.d. dienen enkel ter algemene 
informatie; ze kunnen zonder vooraankondiging wijzigen en vormen niet de contractueel 
overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). Eventuele eigendomsrechten 
en bestaande wet- en regelgeving dienen door de ontvanger van onze producten voor eigen 
verantwoordelijkheid in acht te worden genomen. Bij het verschijnen van deze uitgave zijn alle 
voorgaande technische merkbladen ongeldig.


