
SIATKA EURONET BLUE
EURONET  BLUE  to  siatka  podtynkowa  o  gramaturze
150  g/m2  z  rodziny  produktów  European  Thermosystem.  EURONET 
BLUE cechuje się unikatową jakością. Nieosiągalne do tej pory, do trzech 
razy  silniejsze  połączenie  wątku  z  osnową,  zapobiega  strzępieniu 
włókien  i  utrudnia  rozplatanie  się  oczek  gwarantując  wyjątkową 
wytrzymałość przy zachowaniu giętkości i elastyczności siatki.



Spółka DEKTRA SA od wielu lat oferuje materiały izolacyjne dla branży budowlanej. Szczególne miejsce w naszej  
ofercie znajdują siatki podtynkowe. To im poświęcamy najwięcej energii dbając o zachowanie najwyższej jakości 
produktów  oraz  rozwijając  nowe  marki.  EURONET BLUE to  europejska  siatka  podtynkowa  o  podwyższonej 
wytrzymałości na rozerwanie, będąca odpowiedzią na rosnące wymagania odbiorców. 
Siatka wykonana jest z włókna szklanego typu E, które jako jedyny typ włókna chroni przed korozją i rozkładem. 
Nowa, ulepszona formuła apretury, którą nasączone są włókna siatki, gwarantuje odporność na alkaloidy zawarte 
w materiałach używanych w systemach dociepleń, zapewnia jej giętkość i elastyczność a jednocześnie wyjątkową 
wytrzymałość.
Teraz połączenie wątku z osnową jest nawet do 3 razy mocniejsze, strzępienie włókien zostaje ograniczone, cięcie 
i późniejsza praca stają się prostsze. Używając EURONET BLUE unikamy rozerwań i zgnieceń włókien podczas 
aplikacji,  transportu  i  przechowywania,  a  poprawiona  przyczepność  siatki  do  podłoża  przyspiesza
i ułatwia pracę. 
Siatka  może być  używana  wewnątrz  i  na  zewnątrz  obiektów budowlanych chroniąc  ściany i  izolację  termiczną  przed 
wilgocią poprzez uniemożliwienie pęknięć warstwy zewnętrznej spowodowanych uderzeniem bądź jej rozszerzaniem lub 
kurczeniem się.

Od wielu lat budownictwo jest najważniejszym sektorem gospodarki dla Spółki Dektra SA. Dzięki wypracowanej, przez lata obecności na rynku budowlanym, strategii,  
doświadczeniu i najwyższej jakości oferowanych towarów, Spółka Dektra SA systematycznie umacnia swoją pozycję, dokonuje kolejnych inwestycji, wprowadzając na  
rynek nowe produkty sygnowane własną marką, stając się liderem branży izolacji budowlanych. W ofercie Spółki można znaleźć następujące wyroby dla budownictwa:  
siatki podtynkowe, folie budowlane, izolacyjne oraz dachowe; płachty ochronne; worki na gruz; izolacje poziome i pionowe fundamentów; pianki dylatacyjne i izolacyjne;  
folie olejo- i bitumoodporne; chemię budowlana; folie pod ogrzewanie podłogowe, włókniny i  geowłókniny, geomembrany, folie izolacyjne wykonane z PVC, taśmy  
uszczelniające i geokompozyty.
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