
S A L G S -  O G  I N F O R M A T I O N S K O N T O R:

F O R H A N D L E R :

 Stykgodsvej 7 · Postboks 505
 DK-9100 Aalborg

Tlf. + 45 96 31 28 00 · Fax + 45 96 31 28 10
bmc@bmc-danmark.com

www.bmc-danmark.com

s®staus

09.2002

- ´Til puds- og brandbeskyttelse

TERRACOTTAVÆV



Montering og forarbejdning Reparation og hobby

Skære
Problemfri og enkelt skæring med 
pladesaks og lignende. 
Det går hurtigere og nemmere med en 
skæreskive/vinkelsliber.

Befæstigelse og overlapning
Stauss® terracottavæv kan befæstiges på hvert egnet underlag med hæfteklammer (fra 16 mm 
længde), søm og skruer etc. med skiver, u-formede kroge eller dyvler (f.eks. stauss® vævdyvler). 
Overlapning med to krydsrækker er nødvendig. Disse befæstiges med underlaget med befæsti-
gelseselementer eller sys sammen med tråd (galvaniseret eller aluminium).

Forme
Stauss® lader sig forme i 
alle 3 planer, altså i enhver 
retning.

Støtte
Enkel underkonstruktion 

af træ eller tråd er nok. 
Alt efter vægt er understøtnings-
punkter pr. 50 cm tilstrækkelige.

Belægning og puds
Papmache, Mørtel, Gips, Ler, eller andre spar-
telmasser. Stauss® giver en god vedhæftning 
og et stift underlag.
Efter en skarp cementforsprøjtning, specielt 
ved sanering eller for at opnå større stivhed, 
kan kalkcement og gipspuds påføres direkte.

Indkapsling
For overgang mellem 
forskellige materialer, 
rammer og som støtte 
giver stauss® en fi n 
brandbeskyttelse og 
et revnefrit pudseun-
derlag. Overlapning 
anbefales.

Kanaler
Lukning af revner og 
kanaler indtil en bred-
de af 1 cm har i årtier 
være en let øvelse for 
stauss®. Mange for-
mer for »opbygning« 
kan foretages.

Brandbeskyttelse
F. eks. F90 (DIN4102). 
Varig brandbeskyt-
telse uden plader 
- den »springer« ikke 
af og indeholder ikke 
kemiske bestanddele. 
Helt uden fi bre eller 
asbest.

Gesimser osv.
Overgange fra for-
skellige materialer, 
udførelse af de mest 
komplicerede former 
løses varigt og enkelt 
gennem stauss®.

Modelbygnng
Modeljernbaner, 
scenebilleder, jule-
krybber og lign. opga-
ver fås ved de enkle 
og stabile formgiv-
ningsmuligheder som 
stauss® har.

Skulpturer
Enten pudset - eller 
overtrukket med gips 
eller papmaché - det 
tredimensionalt form-
bare stauss® giver en 
stiv skal.

Terrarier og lign.
Som ved de ægte Zoo-
anlæg er det vigtigt 
at kæledyrene »bor« 
i konstruktioner der 
er stabile og som ikke 
kan rådne. Stauss® 
har i årtier været an-
vendt til dette.

Dekorationer
Som natur, over-
trukket eller som 
underkonstruktion 
understøtter stauss® 
kreative dekorationer 
i alle dimensioner.
Sikkert og hurtigt.

Tekniske data
Svarer til ÖNORM B 3645.
Maskevidde 20 x 20 cm.
Specialtråd ca. ø 1 mm.
Længde: Ca. 5 m.
Bredde: Ca. 1 m.
Vægt: Ca. 5 kg/m².
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