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Wapeningsweefsel 
GWS  
alkalibestendig 
glasvezelweefsel  

 
 
 
                                                                                       882561 

Eigenschappen/  
samenstelling: 

Alkalibestendig textielglas/glasvezel gaasweefsel. 
Gewicht: ca. 160 g/m

2
 

Maaswijdte: 4 x 4 mm 
Scheurbestendigheid: > 2,0 kN per 5 cm 
Toe te passen als wapeningsweefsel van mortellagen op gevelisolatie-
systemen en stucplaten. Voor zowel minerale als organische (pasteuze) 
pleisters. 
 

Levervorm/opslag: Rollen van 50 x 1 m. Droog opslaan. 
 

 
Opbrengst: 
 

 
Verbruik: ca. 1,1 m

2
 per m

2
 geveloppervlak. 

 

Toepassing: 
 

GWS wordt toegepast in mortel/weefsellagen bij gevelisolaties systemen zoals 
Lobatherm, Naturetherm, Naturewall en Diffutherm; en tevens op de stucplaten 
Naturetherm SONO. 
SKS-L mortel opbrengen in 4 mm of 6 mm laagdikte met geëigende kamspaan 
(zie TIB-merkblad SKS-L). 
GWS in de natte mortellaag inbedden op ca. 1/3 van de diepte van de mortellaag 
vanaf het morteloppervlak gemeten. GWS mag niet blootliggen (niet zichtbaar 
zijn) in de mortellaag, maar een zg. ‘wafeleffect’ van de mortellaag na droging is 
toegestaan.  
De naden van de GWS weefselbanen dienen elkaar min. 10 cm te overlappen in 
alle richtingen. Bij kozijnhoeken, gevelopeningen en onder vensterbanken een 
extra weefsel-‘pijl’ (diagonaal) aanbrengen van min. 30 x 40 cm. 
GWS weefsel ook om hoeken en kanten door laten lopen. Dit vervalt bij de 
toepassing van hoekbeschermingsprofielen-met-weefselstroken. 
 

Ondergrond/ 
verwerking: 
 

Als mortel is de SKS-L mortelweefsellaag op gevelisolatie geschikt. GWS op 
maat snijden met een cutter. 
 

Verwerkingsduur/ 
droging: 
 

GWS laat zich eenvoudig verwerken en vouwloos inbedden in SKS-L mortel. 
 
 

Technische gegevens: 
 

Kan in combinatie met de QM MS-KS, SKS, SKS-L en ASS (pasteus) worden 
gebruikt. 

Volgens Technische Informatie van Quick-Mix/Tubag Gruppe GmbH & Co KG. 
Productwijzigingen, vertaal- en drukfouten voorbehouden. 
 


