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Algemeen
De ProGold Classic glasweefselcollectie bestaat uit 6 gestructureerde en 3 effen duurzame wandbekledingen die muren dat
extra tikje klasse geven.
De ijzersterke glasweefsel van ProGold zijn niet alleen goed bestand tegen krassen en stoten, ze bieden tevens een
uitgebreid scala decoratieve mogelijkheden.
De collectie ProGold Classic glasweefsel bestaat uit 6 gestructureerde referenties:
Referentie

ProGoldnummer

PG 10

190010

PG 20

190020

PG 60

190060

PG 70

190400

PG 80

190100

PG 90

190090

Plaatsing
Ondergrond

De ondergrond moet droog, zuiver, vast en egaal zijn.

Plaatsing

Het weefsel afsnijden met het ProGold Afbreekmes of eventueel afknippen (op kamer hoogte plus 5 à 10
cm overlengte). Over de breedte van 1 à 2 banen de ProGold Glasweefsellijm met de ProGold
Vachtroller gelijkmatig aanbrengen. Machinaal aanbrengen met een behanginlijmapparaat is uiteraard
ook mogelijk. Slechts zoveel lijm aanbrengen als in 20 minuten kan worden verwerkt. De eerste baan
langs een uitgezette loodlijn in de nog natte lijmfilm aanbrengen en met de ProGold Behangspatel
in neerwaartse richting tegen de wand drukken. De overlengte bij het plafond en de plint afsnijden.
Correcties zijn mogelijk binnen de open tijd. Voor de volgende banen dezelfde werkwijze; elke baan wordt
stotend geplakt (rand tegen rand).
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Technische eigenschappen
Productomschrijving

ProGold Classic Fiber Glass is een gestructureerd wandbekleding voor het afwerken van muren
en plafonds. ProGold Classic is te overschilderen met een verf op waterbasis of op solventbasis.

Eigenschappen

------

PG 10

Overbrugt voegen en barsten
Stoot- en slagvast
Eenvoudig aan te brengen
Naadloos te verwerken
Brandwerend

PG 20

PG 60

Samenstelling

Gewicht

PG 70

PG 80

PG 90

120 g/m²

130 g/m²

100% glasweefsel
150 g/m²

200 g/m²

235 g/m²

200 g/m²

Afmeting (b x l)

1m x 50m

Brandreactieklasse volgens
EN13501-1 norm

Euroklasse B-s1, d0 op ondergrond A1 of A2

Certificaten

OekoTex* volgens Standaard 100: klasse 1

Lijm
(aangewezen)

ProGold Glasweefsellijm 2000 (eventueel aanbrengen met behulp van een inlijmapparaat)

Lijmverbruik
(indicatief)

250 g/m²

Verfverbruik

350 - 500 g/m² (watergedragen, 2 lagen)

Muurzijde

Binnenkant van de rol

* De glasweefsels zijn gecertificeerd met de Oeko-Tex standaard 100 met kwaliteitsklasse 1, wat garandeert dat de glasweefsels op de meest
ecologische manier geproduceerd en verpakt worden.
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