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Bandă de armare AQUAPANEL®

pentru rosturi (10 cm) 
Bandă din fibre de sticlă tratată împotriva substanţelor alcaline



AQUAPANEL® are la bază o tehnologie avansată care susţine procesul de construcţie de la stadiul de proiect până la finalizare. 
Plăcile, accesoriile şi serviciile AQUAPANEL® reprezintă un întreg – puteţi fi sigur că proiectul dumneavoastră se va materializa 
aşa cum vă doriţi.

AQUAPANEL® este marca inregistrata a Knauf USG Systems GmbH & Co. KG

Knauf Gips SRL România 013702 Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr.3-5, Clădirea City Gate, Turnul Sud, Etj.4

Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Garanția producătorului se referă numai la calitatea materialului. Indicațiile privitoare la consumuri, cantități și punere 
în operă sunt bazate pe experiența producătorului și în condiții de prelucrare care se abat de la prevederile trecute în fișa tehnică, nu pot fi preluate ca atare. Indicațiile conținute în 
fișă nu exonerează cumpărătorul / vânzătorul de verificarea pe propria răspundere, a conformității domeniului de aplicare din șantier cu cel prevăzut în fișa tehnică. Toate drepturile 
asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și fotocopii, precum și extrase necesită aprobarea scrisă Knauf Gips SRL România.

@

© 2014 RO-08/14_7

www.AQUAPANEL.ro

office@KNAUF.ro

Rostul se va umple în prealabil cu „Masa de șpaclu AQUAPANEL® pt. rosturi“, iar în 
final se înglobează banda de armare AQUAPANEL® pt. rosturi (10cm). 

Utilizare

 Aprox. 2.1 m/m2

Necesar de material

Rolă 10 cm lătime x 50 m lungime

Depozitare la loc uscat, ferit de îngheț
Cod articol: 429471

Livrare / Depozitare

Caracteristicile produslui

Banda de armare AQUAPANEL®  este realizată din fibre de sticlă tratată împotriva 
substanţelor alcaline.  Este recomandată pentru rosturile plăcilor de ciment de 
la sistemele de tavane și pardoseli de la interior și sistemele de pereți și tavane 
de la exterior.

Aplicare

Greutatea specifică: approx. 160 g/m2

Dimensiunile ochiului 4 x 4 mm

Rezistenţa la tracţiune aprox. 2200 N/5 cm

Grosime aprox. 0.5 mm

Lățime 10 cm

Lungime 50 m

Culoare albastru


