GLASVLIES
STANDARD
Gladde wandbekleding van glasvezel ter versterking en renovatie van muren en plafonds. Voor een
gladde afwerking en versteviging van wanden en plafonds. Vermindert de kans op beschadigingen en
zorgt daardoor voor een langere levensduur. Geschikt voor renovatie- en nieuwbouwprojecten.
Eigenschappen:
• Oeko-Tex® gecertificeerd volgens Standaard 100
• Zeer moeilijk brandbaar, Euroklasse B-s1, d0
• Voldoet aan A+ label, zeer lage emissie van vluchtige stoffen
• Zeer stabiel, geen krimp of rek, stootvast
• Versterkt gladde muren en plafond, maskeert haarscheurtjes
Ondergrond en voorbehandeling:
Ondergrond moet draagkrachtig, afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
• Zuigende en poederende ondergronden: goed reinigen en voorbehandelen met een fixeermiddel.
• Verontreinigingen (roet- en vochtvlekken, nicotine): reinigen en voorbehandelen met een
isoleermiddel.
• Glanzende en gladde verflagen: ontvetten, licht schuren en stofvrij maken.
Voorbereiding:
Knip of snijd met een scherp afbreekmes of schaar de afzonderlijke banen op de gewenste lengte, plus 5-10
cm. Breng minimaal een baanbreedte DECORSCAN Glasweefsellijm aan op de ondergrond, met een
vachtroller.
Verwerking:
Breng het DECORSCAN Glasvlies aan, met de binnenzijde van de rol tegen de wand of het plafond. Druk
goed in de lijmlaag en druk het geheel aan, met bij voorkeur een kunststofspatel of eventueel met een gladde
rubberen rol. De overmaat van het DECORSCAN Glasvlies met een RVS liniaal of spatel en een scherp mes
langs plafond, plint of deurstijl afsnijden. De volgende baan stotend, dus baan-tegen-baan, op dezelfde manier
als de vorige baan aanbrengen. Bij hoeken en kanten tot minimaal 10 cm doorplakken. Om een foutloze en
loodrechte aansluiting te krijgen, moet de volgende baan overlappend aangebracht worden. Dan de twee
lagen dubbel doorsnijden. Na droging van de glasweefsellijm (na ca. 18 uur), afwerken met 1 of 2 lagen in een
gewenste muurverf.
Aanbevolen voor verwerking
Hoeveelheid lijm
ca. 250 g/m²
Hoeveelheid muurverf
350-500 g/m²
Algemeen:
Tijdens de productie wordt dit glasvlies voortdurend streng gecontroleerd. Er zijn maximaal 3 productiefouten
in de rol aanwezig, deze zijn zichtbaar gemarkeerd. Ter compensatie is er per productiefout een halve meter
extra op de rol gerold. Het glasvlies voor het lijmen (bij het snijden) op eventuele fouten controleren. LET OP:
De zijde van het glasvlies, welke tegen de muur dient te worden aangebracht, wordt gemarkeerd met
een productienummer of doorlopende streep. Na afwerking met muurverf zal deze markering niet langer
zichtbaar zijn.
Technische gegevens:
Type nr.
Omschrijving
NDS-30
Glasvlies - Glad

Grammage
40 g/m²

Rollengte
25 m & 50 m

Rolbreedte
1m
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Dit technisch merkblad is gebaseerd op onze kennis op de genoemde datum. Aan dit technisch merkblad kunnen geen rechten worden ontleend.
Met deze uitgave komen alle voorgaande versies van de technische merkbladen van dit product te vervallen.

