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Marka Rednet to gama wysokiej jakości produktów wytwarzanych z włókna 
szklanego, dystrybuowanych w całej Europie od początku lat 
dziewięćdziesiątych, spełniających najwyższe europejskie standardy, 
potwierdzone szerokim wachlarzem specjalistycznych badań w notyfikowanych 
laboratoriach w kraju i za granicą.
Produkty marki Rednet to:
- siatki podtynkowe z włókna szklanego w różnych gramaturach i wariantach;
- tasiemki zbrojeniowe do suchej zabudowy;
- tapety z włókna szklanego;
- akcesoria do systemów dociepleń i tynków.
Wyroby marki Rednet produkowane są między innymi w fabryce Asglatex 
w Ohorn, należącej do firmy CB S.A. będącej właścicielem marki Rednet. Fabryka 
Asglatex specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości europejskiej siatki
podtynkowej tzw. siatki E-glass, której główną zaletą jest zachowywanie przez 
lata niezmiennie wysokich walorów jakościowych. Asglatex to zakład 
produkcyjny funkcjonujący na rynku niemieckim od wielu lat, jego historia 
sięga 1922 roku. Fabryka dostarcza siatkę podtynkową wielu globalnym 
systemodawcom dociepleń, co jest najlepszym świadectwem jakości i wysokich 
standardów produkcji. Marka Rednet to lata doświadczeń 
w produkcji i dystrybucji materiałów z włókna szklanego, 
gwarantujących trwałość wykonanych prac, elewacji i budynków.

System Rednet



S i a t k i
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Siatka z włókna szklanego to nowoczesny i niezastąpiony materiał budowlany, który jest podstawą 

każdej izolacji cieplnej. Siatka podtynkowa produkowana jest z włókien szklanych, powlekanych 

warstwą impregnatu, który zapewnia dużą odporność na korozje chemiczne oraz wytrzymałość,

ma to istotny wpływ na równomierne rozprowadzenie napięć związanych z „pracą” budynku, 

zapobiegając pęknięciom elewacji. Przewagą siatek z włókna szklanego nad siatkami plastikowymi 

czy metalowymi jest prostota montażu oraz lekkość. Siatka z włókna szklanego to materiał tkany, 

który może być wytwarzany z dwóch rodzajów włókien: 
· C-glass 
· E-glass (tzw. siatka europejska).

Siatki z włókna szklanego Rednet przeznaczone są do zbrojenia powierzchni w systemach dociepleń, 

pod tynki, wylewki oraz w zbrojeniu wszystkich rodzajów budynków, bez względu na ilość 

kondygnacji. To materiał spełniający funkcję łącznika pomiędzy warstwą izolacyjną (styropian lub 

wełna mineralna), a warstwą tynkarską, spełniającą funkcję ochronną i dekoracyjną. Siatka Rednet 

może być również wykorzystana jako zbrojenie tynków wewnętrznych, elewacji z płytek 

ceramicznych oraz posadzek. Zastosowanie siatek z włókna szklanego marki Rednet jest gwarantem 

poprawności wykonanych wszelkich prac tynkarskich oraz ich trwałości. 

S i a t k i



REDNET E-145

001020
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S i a t k i

Siatka podtynkowa Rednet E-145 to produkt z włókna szklanego typu E-glass, impregnowany alkalioodporną dyspersją na bazie 

lateksu. Siatka europejska charakteryzuje się wysoką odpornością na procesy chemiczne, zachodzące w warstwie zbrojącej elewacji 

zewnętrznych (odporna na działanie związków chemicznych zawartych w tynkach oraz farbach). Kolejną cechą charakterystyczną 

siatki typu E-glass jest jej skład chemiczny, produkowana jest z włókna szklanego nie zawierającego roztworów wodorotlenków 

litowców i wapnia, które mogą wykazywać właściwości żrące. To produkt precyzyjnie wykańczany, o stabilnej strukturze włókien,

 o regularnych oczkach i gładkiej powierzchni, co gwarantuje stabilność wymiarową i ługoodporność. Włóknina, z której produkowana 

jest siatka europejska charakteryzuje się splotem skręconym, co zwiększa jej trwałość i odporność mechaniczną. Siatka typu E-glass 

jest wysoce odporna na warunki środowiskowe i procesy starzenia, przez lata zachowuje pierwotne właściwości oraz wysoką jakość.

Produkt posiada Aprobatę Techniczną ETAG 004.

¤ Dane Techniczne

¤ Charakterystyka produktu

¤ Zastosowanie

Produkt znajduje zastosowanie do zbrojenia wypraw elewacyjnych w systemach dociepleń budynków we wszystkich rodzajach 

budynków bez względu na ich wysokość. 

Rodzaj materiału: E-glass (bez zawartości alkali)
Gramatura: 145g/m²
Rozmiar oczek: 4 x 5 mm
Szerokość rolki: 1m
Długość rolki: 50 mb
Kolory: biały* żółty*
Nr katalogowy: 001020101 001020102

*inne kolory na zamówienie



REDNET E-160

001020
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S i a t k i

Siatka podtynkowa Rednet E-160 to produkt z włókna szklanego typu E-glass, impregnowany alkalioodporną dyspersją na bazie 

lateksu. Siatka europejska charakteryzuje się wysoką odpornością na procesy chemiczne, zachodzące w warstwie zbrojącej elewacji 

zewnętrznych (odporna na działanie związków chemicznych zawartych w tynkach oraz farbach). Kolejną cechą charakterystyczną 

siatki typu E-glass jest jej skład chemiczny, produkowana jest z włókna szklanego nie zawierającego roztworów wodorotlenków 

litowców i wapnia, które mogą wykazywać właściwości żrące. To produkt precyzyjnie wykańczany, o stabilnej strukturze włókien, 

o regularnych oczkach i gładkiej powierzchni, co gwarantuje stabilność wymiarową i ługoodporność. Włóknina, z której produkowana 

jest siatka charakteryzuje się splotem skręconym, co zwiększa jej trwałość i odporność mechaniczną. Siatka typu E-glass jest wysoce 

odporna na warunki środowiskowe i procesy starzenia, przez lata zachowuje pierwotne właściwości oraz wysoką jakość.

Produkt posiada Aprobatę Techniczną ETAG 004.

¤ Charakterystyka produktu

¤ Dane Techniczne

¤ Zastosowanie

Produkt znajduje zastosowanie do zbrojenia wypraw elewacyjnych w systemach dociepleń budynków metodą „lekką” 

we wszystkich rodzajach budynków bez względu na ich wysokość. Może być stosowana także do wzmacniania wylewek 

podłogowych na niestabilnych podłożach, do niwelowania pęknięć ścian wewnątrz budynków oraz jako wzmocnienie pod tynki 

układane na sufitach.

Rodzaj materiału: E-glass (bez zawartości alkali)
Gramatura: 160g/m²
Rozmiar oczek: 4 x 4 mm
Szerokość rolki: 1m
Długość rolki: 50 mb
Kolory: biały* żółty* niebieski*
Nr katalogowy: 001020201 001020202 001020203

*inne kolory na zamówienie



REDNET E-335

001020
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S i a t k i

Rednet E-335 to lekka siatka zbrojona  z włókna szklanego  typu E-glass, impregnowana alkalioodporną dyspersją na bazie lateksu. 

Siatka europejska charakteryzuje się wysoką odpornością na procesy chemiczne, zachodzące w warstwie zbrojącej elewacji 

zewnętrznych (odporna na działanie związków chemicznych zawartych w tynkach oraz farbach). Wykonana z włókna szklanego typu 

E-glass charakteryzuje się wysoką wytrzymałością. Posiada specjalne wykończenie zapobiegające przesuwaniu sie włókien. Siatka

 E-335 jest produktem wysoko odpornym na warunki środowiskowe.

¤ Charakterystyka produktu

¤ Dane Techniczne

¤ Zastosowanie

Produkt znajduje zastosowanie do zbrojenia wypraw elewacyjnych w systemach dociepleń budynków we wszystkich rodzajach 

budynków bez względu na ich wysokość. 

Rodzaj materiału: E-glass (bez zawartości alkali)
Gramatura: 335g/m²
Rozmiar oczek: 6 x 5 mm
Kolory: biały
Szerokość rolki: 1m
Długość rolki: 50 mb
Nr katalogowy: 001020301



REDNET E-80g*

001020
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S i a t k i

Siatka podtynkowa Rednet C-80 to produkt z włókna szklanego typu C-glass, impregnowany alkalioodporną dyspersją. Siatka 

Rednet C-80 gwarantuje wzmocnienie wszelkich powierzchni wewnętrznych, a co za tym idzie zwiększenie ich trwałości. Ze względu 

na swoje właściwości i rodzaj zastosowania określana często mianem siatki antyrysowej.

Produkt znajduje zastosowanie głównie do zbrojenia tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Siatka Rednet C-80 dzięki lekkości 

i prostocie montażu doskonale nadaje się do wykańczania wszelkich powierzchni wewnętrznych (ściany, sufity) oraz zewnętrznych. 

Zapewnia doskonałą przyczepność zaprawy tynkowej oraz trwałość prac zbrojeniowych, a w konsekwencji  długoletnią wytrzymałość 

powierzchni, na których została zastosowana. 

¤ Charakterystyka produktu

¤ Dane Techniczne

¤ Zastosowanie

Rodzaj materiału: E-glass (bez zawartości alkali)
Gramatura: 80g/m²
Rozmiar oczek: 5 x 5 mm
Szerokość rolki: 1m
Długość rolki: 50 mb
Kolory: biały niebieski
Nr katalogowy: 001020401 001020402

*produkt na zamówienie



REDNET E* 
dodatkowe typy siatki

001020
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S i a t k i

¤ Zastosowanie

¤ Charakterystyka produktu

Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego stosowana jest jako wzmocnienie powierzchni we wszelkiego rodzaju wylewkach 

betonowych. Siatki zbrojeniowe  z włókna szklanego typu E-glass produkowane są w trzech rodzajach gramatur. Włókna 

impregnowane są alkalioodporną dyspersją na bazie lateksu i nie zawierają roztworów wodorotlenków litowców i wapnia, które mogą 

wykazywać właściwości żrące. Zbrojeniowa siatka Rednet E charakteryzuje się wysoką odpornością na procesy chemiczne zachodzące 

w warstwie zbrojącej, jest to produkt precyzyjnie wykańczany, o stabilnej strukturze włókien, o regularnych oczkach i gładkiej 

powierzchni, co gwarantuje stabilność wymiarową i ługoodporność. Siatka zbrojeniowa Rednet E to produkt wysoko odporny  na 

wszelkie uszkodzenia mechaniczne, zapewniający trwałość wykonanych prac zbrojeniowych.

¤ Dane Techniczne

Siatka zbrojeniowa do wzmacniania (zbrojenia) wszelkiego rodzaju wylewek i zapraw podłogowych. Cechuje ją łatwy montaż, może 

być stosowana zarówno na powierzchniach płaskich jak i pod dowolnym kątem.

Rodzaj materiału: E-glass (bez zawartości alkali)
Gramatura: 110g/m² 145g/m² 195g/m²
Rozmiar oczek: 13 x 13 mm 10 x 10 mm 8 x 14 mm
Kolory: biały
Szerokość rolki: 1m
Długość rolki: 50 mb
Nr katalogowy: 001020501 001020502 001020503

*produkt na zamówienie



P r o f i l e

Rodzaj materiału E-glass

Gramatura 80 g/m²  - 500 g/m²

Rozmiar oczek 4 x 4 mm - 13 x 13 mm

Kolor według zamówienia

Szerokość rolki 1 m

Długość rolki 25 - 100 mb

¤ Marka własna

 www.red.net.pl10 |

M a r k a         w ł a s n a

Siatka Europejska z włókna szklanego pochodząca z naszej fabryki może być oferowana naszym klientom pod marką własną. 
Produkty z samodzielnie określonymi parametrami i nadrukami są dostępne na zamówienie klienta.

¤ Zakres parametrów produktu



REDNET C-145g

001020 S i a t k i

Siatka podtynkowa Rednet C-145 to produkt z włókna szklanego typu C-glass, impregnowany alkalioodporną dyspersją. 

Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na zrywanie, równym i trwałym splotem oraz odpornością na alkalia występujące 

w składzie chemicznym tynków i farb. 

Jakość produktu potwierdzona  Aprobatą Techniczną AT-15-6222/2010.

Do zbrojenia zewnętrznych warstw masy klejowo-szpachlowej w systemach dociepleń budynków. Stosuje się ją do zbrojenia wypraw 

elewacyjnych budynków bez względu na ich wysokość.  

¤ Charakterystyka produktu

¤ Dane Techniczne

¤ Zastosowanie

Rodzaj materiału: C-glass
Gramatura: 145g/m²
Rozmiar oczek: 4,5 x 5 mm
Szerokość rolki: 1m
Długość rolki: 50 mb
Kolory: biały żółty niebieski
Nr katalogowy: 001020601 001020602 001020603
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REDNET C-160g

001020 S i a t k i

Siatka podtynkowa Rednet C-160 to produkt z włókna szklanego typu C-glass, impregnowany alkalioodporną dyspersją. 

Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na zrywanie, równym i trwałym splotem oraz odpornością na alkalia występujące 

w składzie chemicznym tynków i farb. 

Jakość produktu potwierdzona  Aprobatą Techniczną AT-15-6603/2005

¤ Charakterystyka produktu

¤ Dane Techniczne

Do zastosowania w zbrojeniu wypraw elewacyjnych w systemach dociepleń budynków metodą „lekką”, we wszystkich rodzajach 

budynków bez względu na ilość kondygnacji. 

¤ Zastosowanie

Rodzaj materiału: C-glass
Gramatura: 160g/m²
Rozmiar oczek: 4,5 x 5 mm
Szerokość rolki: 1m
Długość rolki: 50 mb
Kolory: biały żółty niebieski*
Nr katalogowy: 001020701 001020702 001020703*

*na zamówienie
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REDNET C-330g

001020 S i a t k i

Siatka podtynkowa Rednet C-330 to produkt z włókna szklanego typu C-glass, impregnowana alkalioodporną dyspersją. Wykazuje 

ponadprzeciętną wytrzymałość na rozerwanie i warunki atmosferyczne. Charakteryzuje się równym i trwałym splotem, a także 

odpornością na alkalia występujące w składzie chemicznym tynków i farb.

Do zbrojenia tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Jest szeroko stosowana przy zbrojeniu miejsc szczególnie narażonych na 

uszkodzenia mechaniczne np. cokoły budynków. Może być stosowana do wzmacniania bardzo wysokich budynków, gdzie wpływ 

wiatru i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych jest większy. Doskonale sprawdza się przy wykonywaniu zbrojenia 

posadzek, a także przy niwelowaniu pęknięć powstałych na łączeniu dwóch różnych powierzchni np. cegły i bloczków z gazobetonu.

¤ Charakterystyka produktu

¤ Dane Techniczne

¤ Zastosowanie

Rodzaj materiału: C-glass
Gramatura: 330g/m²

Rozmiar oczek: 22 x 18

Kolory: biały

Szerokość rolki: 1m

Długość rolki: 50 mb
Nr katalogowy: 001020801
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REDNET  C
 

001020

siatka z włókna szklanego w pasach

S i a t k i

Siatka z włókna szklanego w kręgach (pasach) z włókna szklanego typu C-glass, impregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa 

sztucznego. Występuje w trzech szerokościach, dwóch gramaturach i kolorach. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na 

zrywanie, równym i trwałym splotem oraz odpornością na alkalia występujące w składzie chemicznym tynków i farb.

Siatka w pasach przeznaczona jest przede wszystkim do produkcji narożników typu ALU i PCV z siatką. Siatka w kręgach nadaje się 

również do zbrojenia sztukaterii budowlanej. 

¤ Charakterystyka produktu

¤ Dane Techniczne

¤ Zastosowanie

Szerokość rolki 0,14 m 0,14 m 0,14 m 0,14 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,25 m 0,25 m 0,25 m 0,25 m

Gramatura: 145g/m² 160g/m² 145g/m² 160g/m² 145g/m² 160g/m² 145g/m² 160g/m² 145g/m² 160g/m² 145g/m² 160g/m²

Kolor biały żółty biały żółty biały żółty

Długość rolki: 600 mb

Nr katalogowy: 001020901 001020902 001020903 001020904 001020905 001020906 001020907 001020908 001020909 001020910 001020911 001020912
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T a s i e m k i
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Taśmy Rednet znajdują powszechne zastosowanie we wzmacnianiu i spoinowaniu łączeń płyt 
gipsowo-kartonowych. Specjalistyczne tasiemki polepszają jakość wykonywanych systemów 
suchej zabudowy, zapobiegając powstawaniu rys, pęknięć. Taśmy wzmacniają zbrojone 
powierzchnie jednocześnie chroniąc je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W systemie Rednet oferujemy następujące rodzaje tasiemek na bazie włókna szklanego:

·tasiemki  G-K do zbrojenia łączeń i spoin w płytach typu karton-gips

·tasiemki  REP do reperacji i napraw uszkodzeń w płytach typu karton-gips

·tasiemki  VLIES do zbrojenia łączeń i spoin w płytach kartonowo-gipsowych

·tasiemki  PAPIER do zbrojenia łączeń i spoin w płytach kartonowo-gipsowych

·tasiemki  PAPIER & METAL do wyprowadzania i zbrojenia naroży.



Taśma G-K

001030 T a s i e m k i
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Samoprzylepne taśmy z włókna szklanego, impregnowane alkalidoodporną dyspersją tworzywa sztucznego. Wykazują dużą 

wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne i rozerwanie oraz pozwalają na łatwy i szybki montaż.

Tasiemki Rednet znajdują zastosowanie w nowoczesnych systemach wykańczania wnętrz. Przeznaczone są do spoinowania płyt 

gipsowo-kartonowych stosowanych na ścianach i sufitach. Służą do reperacji ubytków w ścianach, płytach typu G-K oraz maskowania 

rys i pęknięć przed malowaniem.

¤ Charakterystyka produktu

¤ Dane Techniczne

¤ Zastosowanie

Rodzaj materiału: Włókno szklane
Gramatura: 60g/m²
Rozmiar oczek: 3 x 3 mm
Kolory: biały
Szerokość rolki: 45 mm
Długość rolki: 20 mb 45 mb 90 mb 153 mb 
Nr katalogowy 001030101 001030102 001030103 001030104



Taśma REP

001030

| 17

T a s i e m k i

Samoprzylepna taśma reparacyjna wykonana na bazie włókna szklanego, impregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa 

sztucznego, jednostronnie klejąca. Wykazuje dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne i rozerwanie. Zapewnia prosty i trwały 

montaż, doskonale przylega do wszelkich powierzchni.

¤ Charakterystyka produktu

¤ Dane Techniczne

¤ Zastosowanie

Taśma Rep znajduje zastosowanie do napraw i reperacji rys, pęknięć, uszkodzeń oraz ubytków w płytach typu G-K i tynkach na ścianach 

i sufitach.

Rodzaj materiału: Włókno szklane
Gramatura: 60g/m²
Rozmiar oczek: 3 x 3 mm
Kolory: biały
Szerokość rolki: 150mm
Długość rolki: 20 mb
Nr katalogowy 001030201



 Taśma VLIES

001030
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T a s i e m k i

Taśma z włókniny szklanej impregnowana dyspersją tworzywa sztucznego. Produkt bez kleju, wykazuje dużą wytrzymałość na 

uszkodzenia mechaniczne i rozerwanie. Zapewnia łatwy i trwały montaż.

Niezbędna do maskowania połączeń płyt kartonowo-gipsowych. Może być stosowana również do reperacji drobnych pęknięć 

w tynkach gipsowych i maskowania ubytków w płytach kartonowo-gipsowych na ścianach i sufitach.

¤ Charakterystyka produktu

¤ Zastosowanie

¤ Dane Techniczne

Rodzaj materiału: Włókno szklane
Gramatura: 45 g/m²
Kolory: biały
Szerokość rolki: 150 mm
Długość rolki: 25 mb
Nr katalogowy 001030301



001030
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T a s i e m k i

 Taśma PAPIER

Taśma papierowa, perforowana specjalnymi wgłębieniami na całej długości, co ułatwia zastosowanie i montaż.

Do zbrojenia łączeń i spoin w płytach kartonowo-gipsowych, montowanych na ścianach i sufitach. Wzmacnia szpachlowane miejsca 

na styku ścian z sufitem i w różnego rodzaju łączeniach kątowych płyt typu G-K.

¤ Charakterystyka produktu

¤ Dane Techniczne

¤ Zastosowanie

Rodzaj materiału: Papier perforowany
Kolory: biały
Szerokość rolki: 50 mm
Długość rolki: 75 mb
Nr katalogowy 001030401



001030
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T a s i e m k i

  Taśma PAPIER & ALU

Elastyczna taśma papierowa, zbrojona podwójnym stalowym pasem powlekanym warstwą aluminium. Paski gwarantują trwałość 

wykonanych narożników, a felcowanie w środkowej części ułatwia prawidłowy montaż. Wykazuje dużą wytrzymałość na uszkodzenia 

mechaniczne i na rozrywanie. 

Taśma przeznaczona jest do zabezpieczania zewnętrznych i wewnętrznych narożników ścian gipsowo-kartonowych. Umożliwia 

wykańczanie łuków oraz ostrych narożników o dowolnym kącie.

¤ Charakterystyka produktu

¤ Zastosowanie

¤ Dane Techniczne

Rodzaj materiału: Papier i aluminium
Kolory: biały
Szerokość rolki: 50 mm
Długość rolki: 30 mb
Nr katalogowy 001030501
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Tapety z włókna szklanego Rednet produkowane są ze sprasowanych i wytłaczanych włókien 
szklanych. Tapety marki Rednet są produkowane na bazie wysokiej jakości, impregnowanych 
włókien szklanych, co wpływa na ich trwałą i trudną do rozerwania strukturę.  Tapety polecane są do 
stosowania we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej, 
takich jak hotele, restauracje, gabinety lekarskie i inne. 

Tapety Rednet można stosować bezpośrednio na płytach typu G-K, betonie, gipsie, tynku 
i różnego rodzaju płytach budowlanych. Oprócz stosowania na ścianach mogą być używane do 
pokrywania sufitów, drzwi i innych powierzchni. Mogą być stosowane również w pomieszczeniach 
o pękających stropach i ścianach. Polecane (szczególnie Vlies) do niwelowania niewielkich szczelin 
i pęknięć na nierównych ścianach. Trwałość i odporność na wszelkie uszkodzenia mechaniczne tapet 
Rednet wpływa na komfort ich montażu. Ważne jednak by zastosować właściwy, specjalistyczny klej 
do tapet z włókna szklanego np. Rednet Fix.

Głównym atutem tapet z włókna szklanego jest ich całkowita niepalność. Stosując tapety 
z włókna szklanego zabezpieczamy pomieszczenia przed rozprzestrzenianiem się ognia w przypadku 
pożaru, co znacznie podnosi bezpieczeństwo obiektu.

Tapety z włókna szklanego Rednet mogą być z powodzeniem stosowane 
w pomieszczeniach, w których mamy do czynienia z wilgocią np. kuchnie, łazienki, pomieszczenia 
sanitarne itp. Tapety Rednet są odporne na działanie wody, dzięki czemu doskonale izolują ściany 
przed wilgocią. Dodatkowo zapobiegają powstawaniu pleśni i grzybów. Ściana pokryta  tapetą 
z włókna szklanego „oddycha” i nie wiąże wilgoci. Ponadto powierzchnie pokryte tapetami z włókna 
szklanego łatwo utrzymać w czystości– wystarczy przybrudzoną powierzchnię wytrzeć mokrą 
gąbką z niewielką ilością np. płynu do mycia naczyń. Nawet po wielokrotnym czyszczeniu nie tracą 
swoich właściwości. Charakteryzują się też łatwością reperacji, wystarczy uszkodzony fragment 
podkleić i pomalować. W ofercie marki Rednet proponujemy aż 11 wzorów tapet w kolorze białym, 
które mogą być wielokrotnie malowane lateksową farbą na dowolny kolor. Tapety z włókna 
szklanego Rednet z łatwością można dopasować do charakteru dowolnego pomieszczenia i obiektu.
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REDNET Tapety

Nr/Nazwa wzoru: 81/sufitówka 
Gramatura: 105 g/m²
Rozmiar: 1 m x 50 mb
Nr katalogowy: 001040101

Nr/Nazwa wzoru: 160/jodła
Gramatura: 130 g/m²
Rozmiar: 1 m x 50 mb
Nr katalogowy: 001040401

Nr/Nazwa wzoru: 440/pasy skos
Gramatura: 170g/m²
Rozmiar: 1 m x 50 mb
Nr katalogowy: 001040701

Nr/Nazwa wzoru: 125/worek z pasami
Gramatura: 160 g/m²
Rozmiar: 1 m x 50 mb
Nr katalogowy: 001040201

Nr/Nazwa wzoru: 180/gruby worek
Gramatura: 150 g/m²
Rozmiar: 1 m x 50 mb
Nr katalogowy: 001040501

Nr/Nazwa wzoru: 480/jodła z przesunięciem
Gramatura: 170 g/m²
Rozmiar: 1 m x 50 mb
Nr katalogowy: 001040801

Nr/Nazwa wzoru: 128-130/drobny worek
Gramatura: 110 g/m²
Rozmiar: 1 m x 50 mb
Nr katalogowy: 001040301

Nr/Nazwa wzoru: 430/romby
Gramatura: 170 g/m²
Rozmiar: 1 m x 50 mb
Nr katalogowy: 001040601

Nr/Nazwa wzoru: 490/szachownica
Gramatura: 190 g/m²
Rozmiar: 1 m x 50 mb
Nr katalogowy: 001040901



REDNET  Vlies
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Naturalna, nietoksyczna włóknina szklana, stanowiąca doskonałe wzmocnienie powierzchni ścian i sufitów. Jest materiałem 

trudnopalnym i zapewniającym oddychanie ścian i sufitów. 

Stosowana jako wzmocnienie powierzchni tynków na ścianach i sufitach. Skutecznie maskuje wszelkiego rodzaju pęknięcia. Zalecana 

na sufity i ściany z płyt typu G-K jako zabezpieczenie przed pękaniem i pojawianiem się rys na powierzchniach. 

¤ Charakterystyka produktu

¤ Dane Techniczne

¤ Zastosowanie

045
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Rodzaj materiału: Włókno szklane
Gramatura: 40 g/m²
Nr/Nazwa wzoru 45/Vlies
Rozmiarrolki: 1 m x 50 mb
Nr katalogowy 001041001



REDNET Klej
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Klej Rednet Fix jest specjalistycznym wodorozcieńczalnym, dyspersyjnym klejem na bazie wody, polecanym do tapet z włókna 

szklanego, gotowym do bezpośredniego użycia. Klej jest bezwonny, posiada dodatki uszlachetniające i grzybobójcze. Dzięki 

zastosowaniu dyspersji wodnej żywicy winylowej (w postaci gęstej cieczy w kolorze mleczno – białym, a po wyschnięciu 

bezbarwnym) posiada niezwykle wysoką siłę wiązania.

¤ Charakterystyka produktu

¤ Zastosowanie

¤ Dane Techniczne

Stosowany jest do klejenia wszystkich rodzajów tapet z włókna szklanego. Klej nanosimy równomiernie na ścianę przy pomocy wałka 

malarskiego, a następnie przyklejamy tapetę i dociskamy wałkiem tapicerskim.
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Opakowanie: 5,5 kg 12 kg
Ilość na palecie 60 szt 44 szt
Zużycie 12 kg / rolka (1 m x 50 mb)
Nr katalogowy 001042101 001042102
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