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Pulverbunden glasfibermåtte EMC 
Til håndoplæg og injektion 
 
 
Rullebredde op til 312 cm. Specialbredder kan fremstilles  
efter ønske.  
 
Emballage: Hver enkelt rulle er pakket i en PE plastikpose,  
som igen er pakket i en papkasse. 
 
Ydre mål på papkasse: 1075 x 285 x 285 mm. 
 
Godkendelser: DNV-K-2811 

Lloyds  MATS/2948/1 
 
 
 
Kvalitet nr. EMC 
Glastype E-glas 
Længde på hugne fibre 50 mm 
Sizing Silan 
Bindertype Pulver 
Kompatibilitet Polyester, vinylester og epoxy 
Bredder Efter nærmere aftale 
 
 
 
Produkt specifikationer 

 
 
Binderindholdet i EMC pulverbunden glasfibermåtte kan varieres efter ønske.  
Højere binderindhold betyder mindre fleksibilitet og drapérbarhed af glasfibermåtten, men til  
gengæld fås en mere robust og stiv måtte med færre løse fibre på overfladen. Vor standardvare  
indeholder 2,5 - 3,0% pulverbinder. 
 

Opbevaring af glasfiber 
Glasfibre skal opbevares i original emballage ved min. 10 °C og max. 35 °C og en luftfugtighed mellem 
35-85 %. Må ikke udsættes for fugt eller sollys. Forudsat der ikke er ekstreme forhold i arbejdslokalerne, 
anbefales det at pakke glasfiber ud af emballagen ca. 24 timer før brug for at fjerne eventuel kondens. 
Paller stables max. 2 ovenpå hinanden. Produktet bør anvendes inden 12 måneder fra levering. 
 
 

  

  Produkt 

 

Vægt 
 (g/m2) 

 

Standardbredder 
 (cm) 

Filamentdiameter 
 (μm) 

Binderindhold 
(%) 

Tex 
(gram pr. 1000 lb.m.) 

   EMC-300 300 100 11 2 - 5 34,0 

   EMC-450 450 100 11 2 - 5 34,0 

   EMC-600 600 100 11 2 - 5 34,0 
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REACH 
Produktet opfylder kravene til REACH forordning EF-nr. 1907/2006 af 18. december 2006. Glasfiber er 
tilføjet under Annex V og IKKE klassificeret som et farligt produkt. REACH deklaration fra CPIC (engelsk 
version) kan rekvireres hos Monofiber. 
 
Alle oplysninger er afgivet på grundlag af vor bedste viden, men uden ansvar for os. Da de konditioner, 
hvorunder varen bliver forbrugt, er uden for vor kontrol, bør varen afprøves inden brug. 
 

Certificeringer 
 
 
 
 
 
 


