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■ KNAUF THERM,
■ KNAUF THERMO DUO,
■ KNAUF THERMO W,
■ KNAUF THERMO W GARAGE.

      
   

    

Nederlandse vertaling

Interne isolatiesystemen Rotkalk-in 
TecTem systeem, Externe 
isolatiesystemen, AQUAPANEL® systemen

Technische kaart

Knauf Wapeningsnet 165

Flexibel glasvezelgaas bestand tegen alkali, 
bedoeld voor het maken van een versterkende 
laag in thermische isolatiesystemen. Gelijmd 
gaas gevlochten met gaasweefsel, gewicht 165 
g/m2. Maaswijdte 3,5 x 3,8 mm. Voor binnen 

 

Het product is opgenomen in de productsets 
voor thermische isolatie van buitenmuren van 

    

Eigenschappen
Het wordt gebruikt om een versterkende laag 
te maken in voegloze isolatiesystemen en 
andere door Knauf aanbevolen toepassingen.

   
       
  
  
     
    
  

en buiten.

Productomschrijving Toepassingsgebied

gebouwen met de volgende systemen:

zeer plastisch
zeer goed gerangschikt op het oppervlak
scheurvast
alkalibestendig
heeft een speciale beschermlaag
gaas gevlochten gaas
grammage 165g/m
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165 (-3 / +10%) (g/m2)  

100 (± 1%) (cm)  

3,5 x 3,8 (± 0,5) (mm)  

1.1 m² / m²

169788

654127

                  
                     
                     

                     

 

K445a.pl Knauf Wapeningsnet 165

Extra informatie
Het product maakt deel uit van productsets 
voor thermische isolatie van buitenmuren van 
gebouwen met de systemen KNAUF THERMO, 
KNAUF THERMO DUO, KNAUF THERMO W, 
KNAUF THERMO DUO W en KNAUF 
THERMO W GARAGE.

 Aantal meters: 50 m2

Opslag
Op een droge plaats op houten pallets.

Donnees techniques
oppervlakte gewicht 
 

 
 

 
Duidelijke maasafmetingen

Breedte

Verbruik / prestatie
gevel systemen

Pakbon Artikel nummer
Wapeningsnet 1x50 m 50 m2 (33) 

     
Wapeningsnet 1x50 m 50 m2 (30)

Instructies voor veiligheid en verwijdering

Deze technische fiche definieert het toepassingsgebied van het materiaal en de aanbevolen uitvoeringswijze van de werken, maar kan de professionele 
voorbereiding van de aannemer niet vervangen. Naast de gegeven adviezen dient er gewerkt te worden volgens de bouwkunst en arboregels. De fabrikant 
garandeert de kwaliteit van het product, maar heeft geen invloed op de voorwaarden en wijze van gebruik. Maak bij twijfel uw eigen toepassingsproeven. Met de 

         
 

                            
                         

Interne isolatiesystemen Rotkalk-in TecTem systeem, Externe 
isolatiesystemen, AQUAPANEL® systemen

                        
                      

                      
                

                    
          

                    
      

Knauf Sp. z o.o  
Technische afdeling

In de zin van art. 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006, bevat dit product geen stoffen die
voldoen aan de criteria om het als gevaarlijk te classificeren en daarom is het niet onderworpen aan de verplichting het opstellen en verspreiden van een
veiligheidsinformatieblad.

publicatie van deze technische fiche worden eerdere fiches ongeldig.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De huidige editie is altijd van toepassing. Onze garantie geldt alleen voor de hoge kwaliteit van onze producten. Verbruiks-,
hoeveelheids- en prestatiegegevens zijn schattingen op basis van ervaring. In het geval van verschillende lokale omstandigheden, moeten ze daaraan worden aangepast. De
vermelde informatie komt overeen met onze huidige technische kennis. Het bevat niet alle algemeen aanvaarde regels van de bouwkunst, technische en bouwkundige
voorschriften, bijbehorende normen en richtlijnen, die naast montageregels door de aannemer in acht dienen te worden genomen.
Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen, herdrukken en verdere verzending van kopieën, inclusief fragmenten, in gedrukte of elektronische vorm, vereisen de uitdrukkelijke
toestemming van Knauf Sp. z o.o., ul. wiatowa 25, 02-229 Warschau

Het bereiken van de structurele en fysieke eigenschappen van Knauf-systemen is mogelijk wanneer we ervoor zorgen dat uitsluitend Knauf-systeemcomponenten worden
gebruikt of die worden aanbevolen door Knauf.

Gestructureerde gevelpleister op siliconebasis




