
• Reduz o risco de fissuração
• Boa flexibilidade
• Prolonga a durabilidade dos revestimentos
• Fácil de aplicar, não necessita de fixação mecânica

VANTAGENS

• Reforço de revestimentos em suportes verticais e em pon-
tos singulares, reduzindo o risco de fissuração

• Nos ângulos de 90 ºC, reforçando a primeira camada 
de revestimentos impermeabilizantes

• Em juntas e fissuras, como reparação antes de aplicar o 
revestimento

APLICAÇÃO

Rede fabricada 100% com fibra de vidro que aumenta a resistência à tração. Utiliza-se na aplicação 
de argamassas impermeabilizantes e rebocos, prolongando a durabilidade dos revestimentos.
Resistente ao fogo, à fissuração e à alcalinidade.

• Aqueles suportes nos quais se vai aplicar algum tipo 
de revestimento, como azulejos não esmaltados, betão, 
rebocos de argamassa e pedra.
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REDE DE FIBRA DE VIDRO PARA REFORÇO 
DE REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA

PX 160REDE



Fios Fibra de Vidro

Apresentação 1m x 50ml

Dimensões da quadrícula 4x4

Peso 160 gr/m2

Resistência à Tracção 2.5 N/mm

Alongamento 4%

Espessura 0.48 mm
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MODO DE APLICAÇÃO

• Deve-se limpar muito bem o suporte, para que fique isento 
de poeira e se eliminem musgos, líquenes e eflorescências. 
Para ajudar nas tarefas de limpeza devem-se utilizar os 
productos DANOCLEAN® STAR e DANOCLEAN® ANTI-
GUNGI dependendo da sujdade a limpiar (consultar fichas 
técnicas). Deixar secar totalmente o substrato antes de 
fazer a aplicação.

• Ao cortar o tecido, utilizar sempre instrumentos devida-
mente afiados, para fazer um corte limpo e sem imper-
feições da armadura.

• Não desenrolar mais de 2m em aplicação vertical.

• Aplicar sempre embebida sobre uma primeira camada    
de argamassa

• Cobrir com uma segunda camada de revestimento, que 
cubra a malha, criando um sistema tipo “sanduíche”

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO 

• Mantenha a embalagem hermeticamente fechada, em 
posição vertical e protegida da exposição solar.

PRECAUÇÕES

• A manipulação deste produto não requer cuidados espe-
ciais. Não obstante, pode provocar irritações em peles 
sensíveis. Neste caso lavar com água fria e sabão.

REDE DE FIBRA DE VIDRO PARA REFORÇO
DE REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA

PX 160REDE

Para mais informação: www.danosa.com
A DANOSA reserva-se o direito de modificar sem aviso prévio a informação contida nesta ficha.
Todas as marcas presentes neste documento são marcas registadas e propriedade da DANOSA.


