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1000 Folia de fibră de sticlă pentru zugrăveli 

 
 
Descrierea produsului 
  

 
 
 
 
 

Material Plasă din fibră de sticlă, pur minerală, special apretată. 
 

Scopul utilizării Pentru vopsirea și/sau netezirea și fixarea suprafețelor pereților și a plafoane-
lor din spațiul interior, precum și pentru renovarea și reabilitarea substraturilor 
portante. Pentru acoperirea fisurilor din substraturile fisurate sau cele cu risc 
de fisurare. Datorită apretării sale speciale excepționale este adecvată în mod 
deosebit pentru clădirile publice și, în special, pentru zonele cu trafic ridicat, 
cum ar fi coridoarele, casele scărilor, spațiile comune ș.a.m.d.  
 

Caracteristici • stabilă dimensional 
• acoperă fisuri 
• rezistentă la putrezire 
• stabilă la umezeală 
• se poate vopsi individual 
 

Date tehnice • Declarație de performanță disponibilă la www.hornbach.com/dop 
• comportamentul la incendiu B-s1, d0 
• emisii de formaldehidă < 10 µg/m³ 
• standardul Oeko-Tex® 100 
 

Dimensiuni rolă și  
greutatea pe suprafață 

Articol 
Dimensiune 
rolă 

Greutate 
cca. 

  

6420337 1 x 50 m 45 g/m²   

6420336 1 x 25 m 45 g/m²   
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Verificare produs Înainte de prelucrare, verificați plasa din fibră de sticlă MODULAN. Neregularitățile 
datorate naturii materialului nu se pot evita în cazul acestui produs. Acestea accen-
tuează caracterul plasei și, prin urmare, nu reprezintă motiv de reclamație. Recla-
mațiile primite după prelucrarea cu succes a plasei nu pot fi luate în considerare.  
 

Substrat Substratul trebuie să fie fixat, uscat, de aceeași culoare, curat, portabil și degresat. 
Tapetele vechi și vopselurile care se umflă la apă trebuie îndepărtate. Fisurile, ros-
turile și neregularitățile trebuie nivelate în mod corespunzător cu mase de șpăcluit 
pe bază de gips. Tratați în prealabil substraturile puternic absorbante cu grund cu 
penetrare profundă. 
 

Lipire Utilizați adezivi speciali pentru fibră de sticlă sau adezivi pe bază de dispersie, res-
pectând prevederile producătorului. 
Tăiați benzi la lungimea necesară, cu o toleranță la lungime de 5–10 cm, drept 
compensare pentru marginea superioară și cea inferioară. Aplicați adezivul uniform 
pe perete, pe lățimea a 1–2 benzi, cu o rolă din blană de miel. Așezați banda tăiată 
pe stratul de adeziv încă umed și apăsați pe aceasta, fără a forma bule de aer, cu o 
spatulă pentru tapet, o perie pentru tapet sau cu o rolă pentru tapet din cauciuc. 
Lipiți următoarele benzi cap la cap. Adezivul de pe partea vizibilă a benzii se înde-
părtează cu o lavetă sau cu un burete umed(ă). Părțile ieșite în afară se taie cu un 
cutter ascuțit. 
 

Vopsire După uscare (cca. 8 h, în funcție de condițiile de mediu), vopsiți după cum doriți sau 
în funcție de solicitare, utilizând vopsea pe bază de dispersie, vopsea pe bază de 
latex sau vopsea acrilică, conform DIN 13300. Se recomandă aplicarea vopselei în 
două straturi. 
 

Notă Indicațiile prezente pot fi considerate numai recomandări generale. Condițiile de 
lucru care se află în afara influenței noastre și calitatea substraturilor anulează orice 
pretenție rezultată din aceste specificații. În caz de îndoieli, vă recomandăm să 
realizați teste proprii.  

 
 

Recomandare de prelucrare 


