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Algemeen
Binnenluchtverontreiniging wordt steeds een groter aandachtspunt, voor zowel privéwoningen als openbare gebouwen. ProGold CleanAir
glasweefsel contribueert aan de reductie van volatiele organische componenten zoals formaldehyde, die zich bevinden in heel wat vloeren,
meubels en bouwproducten.
Dankzij een grote absorptiekracht heeft ProGold CleanAir een luchtzuiverende werking. Samen met SigmaCare Cleanair, die dezelfde luchtzuiverende werking heeft, biedt dit totaalconcept een ideale leefomgeving voor personen die gevoelig zijn voor hoofdpijn, irritaties, chronische
luchtwegenaandoelingen. Getest door APAVE garandeert ProGold Cleanair een werking van 10 jaar, zelfs na vier lagen muurverf (inclusief een
onderhoudsbeurt).
De collectie ProGold CleanAir glasweefsel bestaat uit 2 referenties:

Referentie

ProGoldnummer

PG 80 CA

194401

PG 90 CA

194402

Plaatsing
Ondergrond

De ondergrond moet droog, zuiver, vast, licht absorberend en vlak zijn.

Plaatsing

De lijm met een ProGold vachtrol gelijkmatig op de muur aanbrengen. De banen in de lijm leggen en met een
ProGold gummirol of de ProGold behangspatel aandrukken. Het overtollige materiaal boven en beneden met de
spatel en een ProGold afbreekmesje afsnijden. Volgende banen naad tegen naad kleven. Lijmvlekken onmiddellijk
verwijderen.
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Technische eigenschappen
Productomschrijving

ProGold CleanAir Fiber Glass is een gestructureerd glasweefsel voor het afwerken van muren en
plafonds. ProGold CleanAir is te overschilderen met een verf op waterbasis of op solventbasis (bij
voorkeur SigmaCare Cleanair).

Eigenschappen

-------

Luchtzuiverende werking
Maatvast
Overbrucht voegen en barsten
Stoot- en slagvast
Eenvoudig aan te brengen
Naadloos te verwerken

PG 80 CA
Samenstelling
Gewicht
Afmeting ( b x l)

PG 90 CA
100% glasweefsel

120 g/m²

135 g/m²
1m x 50m

Brandreactieklasse volgens
EN 13501-1 norm

Euroklasse B-s1, d0 op ondergrond A1 of A2

Certificaat

OekoTex* volgens Standaard 100: klasse 1

Lijm (aangewezen)

ProGold Glasweefsellijm 2000
Eventueel aangebracht met behulp van een inlijmapparaat

Lijmverbruik (indicatief)

250 g/m²

Verfverbruik (indicatief)

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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