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Теплота згорання EN ISO 1716 7,69 MJ/kg; 1,10 MJ/m
2

Правила зберігання:

Відповідність стандартам, специфікаціям:

ETA 16/0068 (EAD 040016-00-0404 - Glass fibre mesh for reinforcement of cement based renderings)

Можлива небезпека, попереджувальні заходи:

Відповідно до регламенту  ЄС №1907/2006/EK не вимагає паспорт безпеки

ТОВ "Мастерпласт Україна", 89440, Україна, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Великі Лази, в.Тельмана, 4Б

Дана технічна карта містить актуальну на даний час інформацію про товар. Дані знаходяться під постійним контролем і у певних 

випадках можуть бути змінені або доповнені.  Товар володіє усіма вище вказаними властивостями, але при цьому, всі можливі 

варіанти використання ще не з’ясовані, тому в кожному випадку відповідальністю споживача є впевнетисяв тому, де і як буде 

використовуватися придбаний ним товар.                                      

 Зберігати у сухих місцях, захищених від УФ- та теплових випромінювань. Доцільно зберігати вертикально, у картонних коробках, на 

дерев’яних піддонах. Температура зберігання:  від (-) 10° С  до (+) 40° С. 

Відповідно до правових вимог та  умов поставки постачальника - у випадку належного дотримання відповідних технічних вимог та 

при пред’явленні рахунку, що підтверджує покупку товару.

Дистриб’ютор:

Технічні характеристики

Характеристика

Гарантія:

  MASTERNET PREMIUM 145

ETA 16/0068

Клас горючості
EAD 040016-00-0404, 2.2.1, 

EN 13501-1
NPD

EAD 040016-00-0404, 2.2.7 

(ETAG 004, 5.6.7.1.2)

EAD 040016-00-0404, 2.2.7 

(ETAG 004, 5.6.7.1.2)

3,0-4,5 % / 3,0-4,5 %

  > 1000 N/5cm / > 1000 N/5cm

MASTERPLAST Kft., 8143, м. Шарсентмігай, вул. Арпада 1/a 

(www.masterplastgroup.com)

1м*50п.м - 50м
2
/рулон

Високоякісна, скловолокниста сітка для фасадної 

теплоізоляції, зовнішнє покриття сітки стійке до хімічних 

впливів. Використовується як армуюча сітка для зовнішньої 

фасадної теплоізоляції.

Розмір вічок

50 м (± 1%)

Ширина 100 cм (±1%)

145 г/м
2
 (±5%)

5,6 (± 0,5) мм × 5,3 (± 0,5) мм

Найменування товару: Masternet Premium 145 - скловолокниста штукатурна сітка

 

Виробник:

Розміри, розфасовка:

Сфера використання:

Метод обстеження

"E" скло; лугостійке, з покриттям, що попереджає розлізання 

сітки
Матеріал:

Властивості

Маса з покриттям

EAD 040016-00-0404, 2.2.5

EAD 040016-00-0404, 2.2.4

EAD 040016-00-0404, 2.2.8

Довжина показник наданий виробником

EAD 040016-00-0404, 2.2.7

 (ETAG 004, 5.6.7.1.1)

Вміст органічного матеріалу EAD 040016-00-0404, 2.2.2

1,5-3 %  / 1,5-3 % 

Розривне навантаження уздовж/поперек 

Розтягання уздовж/поперек 
EAD 040016-00-0404, 2.2.7 

(ETAG 004, 5.6.7.1.1)

Розривне навантаження після старіння 

уздовж/поперек

Розтягання після старіння уздовж/поперек

 1900 N/5cm / 2000 N/5cm

22% (±4%)


