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MAPETHERM FIBERNETT

Alkali-resistant fiberglass nett 
for armering av tynnpuss-sjiktet i 
system for luftet, pusset fasade;
Mapetherm Nordic. 
Nettet har en maskevidde på 
4,15 x 3,80 mm og er behandlet 
med en spesialprimer for å gjøre nettet
motstandsdyktig mot alkalier. 
Nettet øker heftstyrken og 
bøyestrekkfastheten i pusslaget, 
utjevner temperaturgradienter og 
øker slitestyrken i pusslaget. 
Mapetherm nett er testet ihht. 
metoden i ETAG 004, rapport 
I.T.C.N. 3500/RP/02. 
Nettet blir benyttet som armering av
Fasademørtel SI, Mapetherm AR 1
eller Adesilex FIS 13.

Forpakning
Mapetherm Nett leveres i ruller à 50 m.
Bredden på rullen er 1 m.

MAPETHERM HJØRNE

Alkali-resistant fiberglass hjørne-
profil med kjerne av polystyrol for 
armering av hjørner i tynnpuss-sjiktet 
i system for luftet, pusset fasade; 
Mapetherm Nordic. 

Hjørneprofilen er produsert ihht. tysk
DIN-standard 16941.

Forpakning
Mapetherm Hjørne leveres i esker 
à 50 stk. Lengden på hvert hjørne er 
2,5 meter og dimensjonen på hjørnet er
10x15 cm. Hjørnets tykkelse er 1,4 - 1,6 mm.

Bruksanvisning
Pusslaget påføres / jevnes ut med 
tannsparkel, Mapetherm Nett bakes
deretter inn i Fasademørtel SI for så å
etterglattes med den flate siden på 
sparkelen. Det er en fordel om nettet 
ligger mest mulig i midten av pusslaget.

Mapetherm Hjørne bakes på samme
måte inn i Fasademørtel SI i hjørner 
og bend. Det er viktig å få tilstrekkelig
tykkelse i alle hjørner.

Alle skjøter overlappes med ca. 3-5 cm.
Hjørnene skal ikke festes med stifter,
ølugger eller lignende, men skal kun
dekkes av pusslaget. 

Videre skal det vurderes en ekstra 
skråarmering med nett i alle vinkler ved
vinduer mv.

Se separat monteringsanvisning.

VERNETILTAK

For helse-, miljø- og sikkerhets-
informasjon, se eget sikkerhetsdatablad.
Sikkerhetsdatabladene finnes på 
www.mapei.com

MERK
De tekniske anbefalinger og detaljer som
fremkommer i denne produktbeskrivelse
representerer vår nåværende kunnskap
og erfaring om produktene. 
All ovenstående informasjon må likevel
betraktes som retningsgivende og 
gjenstand for vurdering.
Enhver som benytter produktet må på
forhånd forsikre seg om at produktet 
er egnet for tilsiktet anvendelse.
Brukeren står selv ansvarlig dersom 
produktet blir benyttet til andre formål
enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Alle leveranser fra Mapei AS skjer i hen-
hold til de til enhver tid gjeldende salgs-
og leveringsbetingelser, som anses aksep-
tert ved bestilling.
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