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Produktspecifikation
Dimensioner (LxBxH) L=1200 mm B=800 mm Stångdiameter 3,4 mm

Vikt 1,37 kg per armeringsark

Förpackning Antal per lastpall: 100st 
Vikt: 137 kg exklusive pall 
 
 
 
 

Artiklar  
Art.nr. Beskrivning

5200629156 1200x800x100x3,4 mm

•   Stålarmeringsnät 1200x800 mm
• 3,4 mm stångdiameter
• 100 mm nätmaska 

Om produkten 
Weberfloor stålarmeringsnät 100x100 är avsett för använd-
ning vid avjämningsarbete på mindre ytor vid förstyvning av 
underlag och för förstärkning av flytande konstruktioner. Det 
är ett behändigt armeringsnät som levereras på en vanligt 
lastpall. Tack vare formatet är det enkelt för en person att 
hantera näten även på trånga byggarbetsplatser. Nätmaskan 
är 100 mm och stångdiametern är 3,4 mm vilket ger en teore-
tisk bygghöjd om 6,8 mm.         

Användningsområde 
Weberfloor stålarmeringsnät 100x100 är avsett för använd-
ning på mindre ytor vid renovering och för förstärkning av 
flytande konstruktioner. Det är ett behändigt armeringsnät 
som levereras på en vanligt lastpall. Tack vare formatet är 
det enkelt för en person att hantera näten även på trånga 
byggarbetsplatser.                             

Användning 
Armeringsnätet läggs ut på underlaget med överlapp om en 
maska / fingerskarvning. Förskjut skarvar så att fyra hörn inte 
möts i en punkt. För att undvika att näten glider isär under 
arbetet kan de olika nätaraken fästas i varandra med exem-
pelvis buntband. Teoretisk bygghöjd är  6,8 mm.                                     

Friskrivningsklausul 
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsätt-
ningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än 
att den information som lämnas här under rubriken ”Produkt-
specifikation” är korrekt. Exempel på information och förhål-
landen, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar 
(vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, 
konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra pro-
dukter, arbetsutförande och lokala förhållanden.
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