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DUROSTICK DS-4160 
Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων με άνοιγμα καρέ 4x4mm

5.4 Προϊόντα για σοβάτισμα & επισκευές 5.5 Oπλισμοί σοβάδων

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Δίχτυ από Fiberglass για τον οπλι-
σμό των επιχρισμάτων σε συστήμα-
τα θερμοπροσόψεων, με άνοιγμα 
καρέ 4x4mm και βάρος 160gr/m2.
Διακρίνεται για την αντοχή του σε 
αλκαλικό περιβάλλον. 
Παρέχει σημαντική δομική ενίσχυ-
ση και αποτρέπει τη ρηγμάτωση που 
προέρχεται από τις θερμοκρασια-
κές μεταβολές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η χρήση του DUROSTICK DS-4160 
στo ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟ-
ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ THERMOSEAL εί-
ναι επιβεβλημένη, καθώς τα επιχρί-

σματα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες κα-
ταπονήσεις, αφενός διότι η θερμό-
τητα δεν μπορεί να εκτονωθεί προς 
τα πίσω λόγω του θερμομονωτικού 
υλικού και αφετέρου λόγω της ύπαρ-
ξης πολλών αρμών μεταξύ των θερ-
μομονωτικών πλακών.
Με υαλόπλεγμα DS-4160 οπλίζου-
με επίσης και επιφάνειες που επεν-
δύονται με Πατητή Τσιμεντοκονία 
DS-250, DS-252 FLEX και DS-254 
IRON της DUROSTICK, ιδιαίτερα σε 
χώρους που δέχονται μεγάλο φορ-
τίο κίνησης (όπως είναι οι επαγγεμ-
λματικοί χώροι) ή που δέχονται δο-
νήσεις ή καταπονήσεις (όπως είναι 
τα πατάρια κ.ά). 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα

Χρώμα Λευκό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ρολό 1m x 50m σε παλέτα των 33 τεμ.

DUROSTICK DS-1090 
Υαλόπλεγμα οπλισμού σοβάδων με άνοιγμα καρέ 10x10mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα

Χρώμα Λευκό ή μπλε

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ρολό 1m x 50m σε παλέτα των 30 τεμ.
Ρολό 25cm x 50m σε παλέτα των 124 τεμ.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Δίχτυ από Fiberglass για τον οπλι-
σμό των σοβάδων με άνοιγμα καρέ
10x10mm και βάρος 110gr/m2.
Παρέχει σημαντική δομική ενίσχυ-
ση και αποτρέπει τη ρηγμάτωση που 
προέρχεται από τις θερμοκρασια-
κές μεταβολές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Είναι απαραίτητο για την ενίσχυση 

σοβάδων και λεπτών τσιμεντοκονι-
ών δαπέδων.
Ιδανικό για εφαρμογή σε σοβάδες 
και τσιμεντοκονιάματα που έρχο-
νται σε επαφή με διαφορετικά δο-
μικά στοιχεία π.χ. δοκάρι με τούβλο 
ή κολόνα με τούβλο καθώς και για 
την ενίσχυση σημείων από τα οποία 
διέρχονται ηλεκτρολογικά κανάλια.
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