
   

Characteristics Units 
Description 

M 145 

Warp Weft

Square Dimension mm / informative value 4,0  4,9

Standard Width (1) cm / individual value 100  

Roll Length (1) m / individual value 50 

Treated Fabric Thickness mm / informative value 0,52 

Treated Fabric Weight 
g/m² 

individual value, minimum 
145 

Treatment type alkaliresistant without emollient, obstructing yarn drifting 

Tensile Strength 

Deposition method Average value Individual value 

Standard condition 2100 / 1800 2000 / 1700 

 Glass Fibre Mesh Fabrics

General Description 
Glass fiber mesh fabrics combined with specially designed mesh surface treatments 
can be used in a wide range of applications. 

Technical characteristics 

(1) Or according tp requirement 

Tensile strength (TS) and elongation:  
Minimum individual tensile strength (N/50 mm) and maximum elongation (%) when reaching 
minimum tensile strength is ascertained according DIN EN ISO 13934-1 as per below. 

Additional Information 

Properties  

• High mechanical strength

• Excellent dimensional stability

• Compatible with all major
facade systems
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• Packing:
The rolls of fabrics are packed vertically in cardboard, on a wooden pallet. A precise
method of packing is mentioned in the works standard for packing

• Storing:
Packed rolls are to be stored in dry rooms. Storing temperature is from -10°C
to + 50°C
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Caracteristici tehnice 

Caracteristici 
Descriere unităţi 

R116A101 

   
  

Deformare Ţesătură  

Dimensiune pătrată mm / valoare informativă 4,0 4,9 

Lăţime standard (1) cm / valoare individuală 
100 

Lungime rolă (1) m / valoare individuală 50 

Grosime material tratat mm / valoare informativă 0,52 

Greutate material tratat g/m2 

valoare individuală, minimum 
145 

Tip tratament Rezistent la alcaliu fără emolient, directive fir obstrucţionare 
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M 145 

Materiale angrenaj fibră de sticlă 

Prezentare generală Fişă tehnică 

Proprietăţi 

Materialele angrenajului din fibră de sticlă cu tratarea suprafeţei angrenajului realizat 

special se pot folosi într-o gamă largă de aplicaţii. 

Forţă mecanică ridicată 

 Stabilitate dimensională excelentă 

Compatibil cu toate sistemele majore de 

faţadă 

 

(1) sau conform cerinţei tp 

rezistenţă la întindere (TS) şi alungire: 

Rezistenţa la întindere individuală minimă (N/50 mm) şi alungirea maximă (%) când se ajunge la 

rezistenţa minimă la întindere este conform DIN EN ISO 13934-1 aşa cum se indică mai jos. 

 

Informaţii suplimentare 

• Ambalare: 
Rolele de material sunt ambalate vertical în carton pe un palet de lemn. O metodă exactă de 

ambalare este menţionată în standardul de lucrări pentru ambalare 

• Depozitare: 
Rolele ambalate vor fi stocate în camere uscate. Temperatura de stocare este cuprinsă între -

10°C şi + 50°C 
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 Rezistenţă la întindere 

Metodă depunere Valoare medie Valoare individuală 

Condiţie standard 2100 / 1800 2000/1700 
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