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Side 1

Laticrete Stålnett

Laticrete stålnett kan også benyttes på ikke brennbare
underlag der overflaten er av en slik beskaffenhet at det
er problematisk å oppnå god heft med sparkelmasse. I
Stålnett
slike tilfeller skal stålnettet festes til underlaget med
egnet festeteknikk
Beskrivelse
5.
BRUKSMÅTE

Bruksmåte

Laticrete stålnett er fremstilt av forsterkede
stålnett legges ut og festes mekaLaticrete
stålnett legges ut ogLaticrete
festes
mekanisk til underståltråder, 2,6 mm tykke, som gir nette en
nisk til underlaget. Til spon- og fiberplater
laget.
fiberplater
benyttes
krampespiker,
stabil slettTil
form,sponog dervedog
enkelt
å arbeide
benyttes
krampespiker,
stifter eller skruer
med. Formatet
er 120
x 80 cm med
et ruteca. innbyrdes
40 cm innbyrdes avstand.
stifter
eller
skruer
med
ca. 40med
cm
avstand.
nett på ca. 8 cm. Tilfredstiller NEK 400

Oppbygging av

Bruksområder
Laticrete
varmegulv
6.
OPPBYGGING AV LATICRETE
VARMEGULV

1. PRODUKT NAVN

Laticrete stålnett er spesielt godt egnet i
1. 22 mm spon- eller finerplater på bjelkelag.
1.
22 mm spon- eller finerplater
på bjelkelag.
kombinasjon med Lataflyt for både å avstive
2. Laticrete mykfuge selvklebende remse
2.
Laticrete
mykfuge
remse
monteres
langs
og forsterke
gulvkonstruksjonen
medselvklebende
bjelkemonteres
langs veggene
og rundt oppavstand
c/c60.
veggene
og rundt oppstikk. stikk.
3. Lataprimer ufortynnet.
3.
Lataprimer ufortynnet.
Laticrete stålnett danner også et skille
4. Laticrete stålnett legges ut og festes til
mellom
elektriske varmekabler
og brennbart
underlaget
medtil
egnet
spiker eller skruer,
4.
Laticrete
stålnett
legges ut og
festes
underlaget
underlag ved at kablene festes i nettets øveranbefalt avstand mellom festepunktene
med egnet spiker eller skruer,
anbefalt avstand
ste tråd, og derved blir liggende 5 mm over
40 cm.
fest punktene 40 cm.
detmellom
brennbare underlag.
5. Varmekabler festes til stålnettets øverste
tråd med øverste
egnet bånd. tråd med
5. Varmekabler festes til stålnettets
Laticrete stålnett kan også benyttes på ikke
6. Lataflyt legges ut i min. 20 mm tykkelse.
egnet bånd.
brennbare underlag der overflaten er av en
slikLataflyt
beskaffenhet at
det er problematisk
6.
eller
Latarettå legges ut i min. 20 mm
oppnå god heft med sparkelmasse. I slike tiltykkelse.

Laticrete Stålnett.
Stålnett til støpearbeider.

2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
Fax:
+47 23339001
Internett: www.laticrete.no

feller skal stålnettet festes til underlaget med
egnet festeteknikk

3. PRODUKTBESKRIVELSE

Laticrete stålnett er fremstilt av forsterkede ståltråder,
2,6 mm tykke, som gir nette en stabil slett form, og
derved enkelt å arbeide med. Formatet er 120 x 80 cm
med et rutenett på ca. 8 cm. Tilfredstiller NEK 400.



4. BRUKSOMRÅDER

Laticrete stålnett er spesielt godt egnet i kombinasjon
med Lataflyt for både å avstive og forsterke gulvkonstruksjonen med bjelkeavstand c/c 60.
Laticrete stålnett danner også et skille mellom elektriske varmekabler og brennbart underlag ved at
kablene festes i nettets øverste tråd, og derved blir
liggende 5 mm over det brennbare underlag.
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