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DESCRIERE 
 
ReŃea de armătură din fibră de sticlă cu tratament anti-
alcali, omologată pentru sisteme de izolare termică 
exterioară de tip “capot”. 
MARCOTHERM RETE este conformă cerinŃelor anexei C 
a ETAG 004 ediŃia martie 2000. 
Culoare: roşie cu logo-ul Marcotherm/San Marco negru şi 
zonă de suprapoziŃionare evidenŃiată de culoare neagră. 
 
 
CARACTERISTICI TEHNICE 
 
Lungime (m): 50 ± 2% 
LăŃime (m): 1.1 ± 1% 
Grosime Ńesătură tratată (mm): 0.43 ± 8% 
LăŃime ochiuri (cm): 3.5 x 4.5 ± 0.1 mm 
Culoare: roşie cu logo şi zonă de suprapoziŃionare neagră 
Greutate Ńesătură tratată (gr/m²): ≥145  
Greutate nominală a Ńesăturii tratate (gr/m²): 155 
RezistenŃă la tracŃiune (N/50mm): Urzeală≥1500 N  
                                                      Băteală ≥2000 N 
Procentul de rezistenŃă reziduală la tracŃiune după 
învechire: urzeală şi băteală ≥50%. 
Alungire pe Ńesătură ca atare: Urzeală ≥3.15%  
                                            Băteală ≥3.50% 
 
 
APLICARE 
 
ÎntindeŃin un strat de MARCOTHERM ADESIVO sau 
MARCOTHERM ADESIVO GG în aşa fel încât să 
acoperiŃi complet toată suprafaŃa, ajutându-vă, dacă este 
necesar, de o spatulă dinŃată. ÎngropaŃi reŃeaua, presând-o 
către suprafaŃă cu ajutorul unei spatule, fiind atent să 

suprapuneŃi foliile cu 10 cm. Zona de suprapunere este 
evidenŃiată cu două fâşii negre laterale. După îngropare şi  
penetrarea adezivului reŃeaua nu mai trebuie să fie vizibilă, 
în caz contrar mai aplicaŃi adeziv. Ulterior, după uscare, 
aplicaŃi al doilea strat de MARCOTHERM ADESIVO sau 
MARCOTHERM ADESIVO GG. 
Pentru mai multe detalii vedeŃi “Manualul de aplicare 
Marcotherm”.  
 
CONDIłII DE UTILIZARE 
 
În timpul aplicării, temperatura mediului şi suprafeŃelor nu 
trebuie să fie mai mică de +5°C. 
 
PACHET 
 
Roluri de 55 m². 
Număr de roluri per palet: 33, adică 1815 m². 
 
DEPOZITARE 
 
Temperatura maximă de conservare: +50 °C 
Temperatura minimă de conservare: -10 °C 
A se păstra în locuri uscate, ferite de umiditate. 
 
 
 
COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informaŃiile din 
fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienŃei şi cunoştinŃelor sale 
tehnice şi ştiinŃifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o 
răspundere pentru rezultatele obŃinute după utilizarea acestora, întrucât 
condiŃiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm 
întotdeauna să verificaŃi dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. 
Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă precedentă. Pentru informaŃii 
tehnice suplimentare contactaŃi Serviciul de AsistenŃă Tehnică +39 041 
4569322. 

 

 


