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Hydra Armeringsvæv
Beskrivelse
Hydra Armeringsvæv er et armeringsvæv, som er forskydningsfast og modstandsdygtig
over for alkali. Til forstærkning af Hydra BitumenFugtisoleringsmembran iht. kravene i DIN
18195.
• modstandsdygtig over for alkali
• forskydningsfast
• egnet til belastningstilfælde if. DIN 18195-5 og DIN 18195-6

Funktion
Glassilkevæv er modstandsdygtig over for alkali, og beklædt med kunststof til
indstøbning i Hydra BitumenFugtisoleringsmembran i forbindelse med kritisk underbund
og ekstremt høje belastninger.
• som forstærkningsindlægning i Hydra BitumenFugtisoleringsmembran, til belastningstilfælde if. DIN 18195-5 og DIN 18195-6
• anbefales til kritiske underlag, som eksempelvis porebetonsten

Montering
Hydra Armeringsvæv skæres af i passende længde og indlægges på det nyligt påførte
første forseglingslag med et glittebræt. Hydra Armeringsvæv må ikke trykkes ned på
underbunden.
Herefter påføres det andet forseglingslag. Forstærkningsindlægget skal dækkes
fuldstændigt med det tykke bitumenlag og må ikke stikke ud af forseglingen nogen
steder.
• Indtil forarbejdning skal Hydra Armeringsvæv beskyttes mod sol, frost, varme og
fugt.
• Beskyttelsespap fjernes først på arbejdsstedet.
• Hydra Armeringsvæv er ikke et farligt stof iht. bekendtgørelsen om farlige stoffer.
• De almindelige sikkerhedsforanstaltninger ved omgang med byggematerialer skal
overholdes.
Bemærk: Se også de
Fugtisoleringsmembran.
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• kan opbevares i 24 måneder i original emballage
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Teknisk data
Betingelse

Resultat

Farve

hvid

Råstof

100% glasfiber

Fladevægt

med imprægnering

ca. 165g / m²

uden imprægnering

ca. 150g / m²

Maskestørrelse

3,5 x 3,5 mm

Glødetab

ca. 23 %

Vævsbinding

Drejning

Rivestyrke

Leveringstilstand

Kæde ca. 1970N / 5cm
Skud ca. 2133N / 5cm

Kæde ca. 980 N / 5cm
efter 28 dages lagring i 5% Natronlud Skud ca. 935 N / 5cm

CE-mærkning
Hydra Armeringsvæv er ikke underlagt nogen harmoniseret europæisk standard og skal
derfor ikke CE-mærkes iht. Byggevareforordningen pr. 1. juli 2013.

Pakning
Leveres i ruller à 1 x 50m

Opbevaring
Hydra Armeringsvæv opbevares beskyttet mod sol, frost, varme, fugt og støv.
Ved overholdelse af ovennævnte betingelser, i original emballage op til 24 måneder.

Sikkerhedsdatablad
Der foreligger intet krav om separat sikkerhedsdatablad på dette produkt. Kontakt
venligst HauCon A/S.
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