
 
 

FX Mesh 

 

Glasvezelversterkt net voor verschillende toepassingen. 
 

PN_FX Mesh.doc – 23/05/17 1/1 

 
BESCHRIJVING 
FX Mesh is een net dat in de vorm van een strip op 
voegen en scheuren kan worden aangebracht of dat als 
versterking van de volledige applicatie kan gebruikt 
worden. 
FX Mesh is een 100% glasvezelversterkt net. FX Mesh 
heeft een anti-alkalische afwerking. 
 
TOEPASSINGEN 
FX Mesh wordt voor volgende toepassingen gebruikt: 
- Waterdichting - buitentoepassing (terrassen, 

vloerplaten, buitentrappen) van epoxy, polyurethaan, 
acrylaat harsen en mortels op basis van harsen. 

- Versterking (wapenen) van muurbepleistering en 
binnenbepleistering om scheuren te voorkomen. 

 
PLAATSING VAN HET NET 
FX Mesh wordt ingebed in een 0,5 mm dikke onderlaag 
en wordt nadien bedekt met een eerste laag van het 
product à rato 1,25 kg/m² indien nat verwerkt. 
Minimum breedte van het net bij behandeling van 
bestaande scheuren bedraagt 20 cm. 
Eens de cementgebaseerde waterdichtingslaag volledig 
is uitgehard laat het MasterSeal membraan een 
beweging toe tot 1,2 mm indien versterkt met het  
FX Mesh net. 

VERPAKKING 
FX Mesh is op een kartonnen buis gerold en wordt 
beschermd door een polyethyleen laag. 
Standaard verpakking: 
- breedte van de rol (netto): overlangs: 1 m - kruiselings: 

0,20 m 
- lengte van de rol: overlangs: 50 m – kruiselings: 50 m 
De buizen (rollen) moeten rechtop geplaatst worden. 
 
TECHNISCHE GEGEVENS VAN FX Mesh 
Technische gegevens 
Breedte van het net 2,7 x 2,7 mm 
Gewicht van het net 
UNI 9311/4 

ruw materiaal(net): 50 g/m² ± 5% 
afgewerkt net: 60 g/m² ± 5% 

Weerstand tegen trek 
UNI 9311/5 
 
Afgewerkt net 

Uitreksterkte 
 
Overlangs Kruiselings 
N/5 cm N/5 cm 
± 900 ± 1050 

Vezel 
UNI 9311/1 

Overlangs min. om de 74 mm 
Kruiselings min. om de 3 dm 
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Deze productinformatie is gebaseerd op onze beste kennis van het product. De koper/verwerker zal, op basis van de ondergrond en projectgegevens 
enerzijds en de toepassings- en werkomstandigheden anderzijds, waarop BASF Construction Chemicals geen invloed heeft, op zijn verantwoordelijkheid 
een productgeschiktheidsproef uitvoeren, vooraleer met de uitvoering wordt gestart. Schriftelijke en mondelinge adviezen conform onze algemene 
leveringsvoorwaarden zijn geheel vrijblijvend. Bij herdruk komen voorgaande uitgaven te vervallen.  


