MALHAS E FITAS

RG-114

Unijunta ®

FITA ADESIVA TAPAGRETAS
Fitas de fibra de vidro auto-adesivas para o reforço de rebocos, betumes, tintas, madeiras..

Material

Filamentos de vidro - Vidro Classe C

Medidas

5 cm x 20 m / 5 cm x 90 m / 5 cm x 153 m

Resistência à tensão

60 gr. / m2
Urdidura: 17,2 fios / 2,54 cm
Trama: 8,6 fios / 2,54 cm.
Urdidura: 34 texx
Trama: 68 texx
Urdidura: > 600 N/50 mm.
Trama: > 600 N/50 mm.

Características

Autocolante
Alta estabilidade da malha
Acabamento fino

Peso
Filamentos de fibra de vidro
Densidade dos filamentos

Material
Luz de rede
Medidas
Espessura
Peso
Filamentos de fibra de vidro
DPU
Resistência à tensão
Características

Filamentos de vidro
2,0 x 2,0 mm.
15 cm x 23 m
0,26 mm.
64,5 ± 3,5 gr. / m2
Urdidura: 35,4 fios / 10 cm
Trama: 35,4 fios / 10 cm.
41 – 47 %
Urdidura: 260 N/2,54 cm
Trama: 483 N/2,54 cm
Autocolante
Alta estabilidade da malha
Acabamento fino

Rolo de 5 cm x 20 m:
Palete de 24 caixas de 60 unid.
Rolo de 5 cm x 90 m:
Palete de 20 caixas de 24 unid.
Rolo de 5 cm x 153 m:
Palete de 24 caixas de 12 unid.

Rolo de 15 cm x 23 m:
Palete de 42 caixas de 12 unid.

Ficha comercial que cancela e substitui qualquer versão anterior. 06/2022. Não aplicar a temperaturas inferiores a +8ºC ou taxas superiores a 65% de humidade relativa, ou em superfícies com condensação ou sobreaquecidas. Antes de usar, ler atentamente a ficha de dados técnicos e de
segurança do produto, que estão disponíveis sob pedido. Os dados técnicos foram obtidos em suportes normalizados e em condições de laboratório, pelo que podem variar de acordo com as condições de instalação. Estes dados técnicos não implicam qualquer garantia
da nossa parte em caso de uso indevido do nosso produto. BAIXENS-ESPANHA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — www.baixens.com | info@baixens.com

