TIL ARMERING/FORSTERKNING OG
AVSTIVING AV GULVKONSTRUKSJONER

BAC Armeringsnett
Produktbeskrivelse
BAC ARMERINGSNETT er fremstilt av forstrekte ståltråder
som er galvanisert for å hindre rustdannelse i stålet. De
Produktbeskrivelse:
produseres i tykkelse 2 mm og 2,5 mm med rutestørrelse
nettav
er bruksområdet.
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på 70 ogBAC
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mm avhengig
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på
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nettene som
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x 800 mm.for å hindre rustdannelse i stålet, de
produseres i tykkelse 2mm og 2,5 mm med rutestørrelse
på 70 og 25 mm avhengig av bruksområdet formatet på
nettene er 1200 x 800 mm.

Bruksområder
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BAC Stål Armeringsnett
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BAC Stål Armeringsnett
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BAC Stål Armeringsnett Fingerskjøt
76 x 116 (70 x 70 x 2,5 mm)
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BAC Stål Armeringsnett
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BAC STD STÅL ARMERINGSNETT 80 x 120 (70 x 70 x 2mm)
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BAC STÅL ARMERINGSNETT 80X120 (70 x 70 x 2,5)

BAC STÅL ARMERINGSNETT 80X120 (70 x 70 x 2,5)

gsnett i stål

Produktbeskrivelse:

BAC49512

BAC STÅL ARMERINGSNETT 80X120 (25 x 25 x 2mm)

BAC stål Armeringsnett Fingerskjøt

BAC STD STÅL ARMERINGSNETT 80 x 120 (70 x 70 x 2mm)

BAC49512

BAC stål Armeringsnett
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BAC49511

BAC49513
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BAC Armerings nett er fremstilt av forstrekte ståltråder
som er galvanisert for å hindre rustdannelse i stålet, de
produseres i tykkelse 2mm og 2,5 mm med rutestørrelse
på 70 og 25 mm avhengig av bruksområdet formatet på
nettene er 1200 x 800 mm.

Armeringsnett i stål

Bruksområder:
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BAC Armerings nett er egnet som armering /forsterkning og avstiving Sparkling av gulvkonstruksjoner med
bjelkeavstand C/C 60 samt mindre støpe arbeider som
for eksempel baderoms støp.
BAC armerings nett blir også brukt til å binde varmekabel i å holde riktig avstand mellom kablene. Ved bruk av
2,5 mm trådtykkelser vil nettet tilfredsstille kravet om
avstand til brennbart materiale ved at kablene blir festet
på nettets øverste tråd og dermed blir liggende 5 mm
over brennbart materiale ( NEK400)

Bruksmåte:

Ved bruk i forbindelse med sparkling av gulver bør nettet
festes mekanisk til underlaget med krampespiker, stifter
skruer eller monterings lim avhengig av hvilket underlag
man har. Ved bruk i støpe masser «bakes» nettet inn i
støpen i den høyden man ønsker.

Bruksmåte
Bruksmåte:

Armeringsnett i stål

BAC ARMERINGSNETT er egnet som armering/forsterkning
og avstiving,
og i forbindelse med sparkling av gulvkonstruksjoner
Bruksområder:
med bjelkeavstand
C/C nett
60, samt
mindre
som for
BAC Armerings
er egnet
somstøpearbeider
armering /forstereksempel
baderoms-støp.
kning
og avstiving Sparkling av gulvkonstruksjoner med
bjelkeavstand C/C 60 samt mindre støpe arbeider som
BAC ARMERINGSNETT
blir også støp.
brukt til å binde varmekabel
for eksempel baderoms
for å å holde
riktig avstand
bruk varmekaav
BAC armerings
nett mellom
blir ogsåkablene.
brukt tilVed
å binde
2,5 mmbel
trådtykkelser
vil nettet
tilfredsstille
kravet omVed bruk av
i å holde riktig
avstand
mellom kablene.
avstand2,5
til brennbart
materialevilved
at kablene
blir festet
mm trådtykkelser
nettet
tilfredsstille
kravet om
på nettets
øverste
og dermed
blir liggende
5 mm blir festet
avstand
til tråd
brennbart
materiale
ved at kablene
over brennbart
materiale
NEK400).
på nettets
øverste( tråd
og dermed blir liggende 5 mm
over brennbart materiale ( NEK400)

