
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
Армуюча стрічка-сітка для швів BANDE GRILLAGEE 
виготовлена зі скловолокна. Осередок сітки 2х2 мм. 
Стрічка-сітка нейтральна до води, не розчиняється. 
Вона може використовуватися з будь-якою сумішшю 
на гіпсовій основі.
Головною функцією армуючої стрічки-сітки BANDE 
GRILLAGEE є зміцнення поверхні і запобігання утво-
ренню тріщин на поверхні стін і стель всередині буді-
вель і споруд. Стрічка-сітка армована зі скловолокна 
BANDE GRILLAGEE може застосовуватися:
•  для зміцнення стиків однорідних матеріалів (ошту-

катурені та бетонні поверхні);
•  для зміцнення стиків поверхонь із різнорідних ма-

теріалів (бетон-дерево, місць примикання до стін 
віконних і дверних коробок з гарною адгезією);

•  для проклейки кутів, тріщин і швів всередині буді-
вель і споруд;

•  для суцільного армування поверхонь стель і стін 
усередині будівель і споруд.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СТРІЧКИ-СІТКИ 
BANDE GRILLAGEE
Армування всередині шарів шпаклівки або штукатур-
ки, які наносяться на поверхні стін і стель;
Армування стиків: гіпсокартонних конструкцій, магне-
зитових плит, гипсоволоконних плит, акустичних плит, 
ДСП, ЦСП, ДВП і інших подібних листових матеріалів;
Армування внутрішніх і зовнішніх кутів, місць стику-
вання дверних і віконних коробок зі стінами;
Армування, зміцнення і ремонт тріщин на стелях і 
стінах;
При вирівнюванні стін, оштукатурюванні, перед фар-
буванням і наклеюванням шпалер;
Армування кутів під час гідроізоляції;
Зміцнення детонуючих поверхонь;
Додання поверхні удароміцних властивостей;
Армування й захист поверхонь від утворення тріщин.

ОСНОВА
Стіни, стелі, підлоги.
Бетон, ГКЛ, ГВЛ, гіпсові блоки, кераміка, бетон, цемент-
на і гіпсова штукатурка, стара фарба, різні декоратив-
ні покриття, дерев’яні поверхні, матеріали на основі 
деревини (ОСБ, ДВП, ДСП тощо .), матеріали на основі 
полістиролу і поліуретану і т.п.
Температура повітря під час нанесення і сушіння не 
нижче + 50° С. Не застосовувати на вологу та про-
мерзлу основу.

ВИКОРИСТАННЯ
Підготовка основи: поверхня повинна бути чистою, 
міцною, сухою, вільною від пилу і масляних плям, мож-
ливих після розпалубки.
Заґрунтувати підготовлену поверхню ґрунтовкою 
глибокого проникнення. Після висихання ґрунтов-
ки, нанести рівним тонким шаром шпаклівку для за-
кладення швів CE 78 RAPIDE. Можна нанести декілька 
шарів шпаклівки до повного заповнення шва. Потім, 
наклеюємо стрічку-сітку BANDE GRILLAGEE на шов.
Армування стрічкою-сіткою зі скловолокна BANDE 
GRILLAGEE можна робити двома методами:

1 МЕТОД
Стрічку-сітку BANDE GRILLAGEE втоплюють в верхній 
свіжий шар шпаклівки CE 78 RAPIDE. Потім, відразу ж 
зверху на стрічку-сітку наносять ще один шар шпа-
клівки. Для досягнення необхідного результату, стріч-
ка-сітка BANDE GRILLAGEE повинна бути повністю 
вкрита верхнім шаром шпаклівки CE 78 RAPIDE. Після 
висихання шпаклівки зачистіть стик, за необхідності 
нанесіть фінішний шар на всю площу.

2 МЕТОД
Стрічку-сітку BANDE GRILLAGEE можна наклеїти на 
готову, вирівняну поверхню за допомогою клею 
ПВА, який повинен оживляти як поверхню, так і саму 
стрічку. Для цього необхідно нанести клей на готову 
поверхню, потім нанести клей на стрічку і, відразу ж, 
прикласти її до підготовленої поверхні. Після висихан-
ня клею, можна нанести верхній шар шпаклівки. При 
необхідності нанесіть фінішний шар на всю площу.

BANDE GRILLAGEE
СТРІЧКА-СІТКА ЗІ СКЛОВОЛОКНА 

Стрічка-сітка зі 
скловолокна BANDE 
GRILLAGEE призначена 
для армування швів, 
стиків, тріщин і т.д. 
Після наклеювання, 
стрічка захищає від 
виникнення тріщин на 
готовій поверхні стіни.

CONSEILS DE POSE

Рекомендується 
використовувати 
стрічку-сітку BANDE 
GRILLAGEE разом 
зі шпаклівкою для 
закладення швів  
CE 78 RAPIDE.

РЕКОМЕНДАЦІЇ


