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TECHNICKÝ LIST

PANCÉŘOVÁ TKANINA PRO ZDVOJENÉ
VYZTUŽENÍ

Vytváří velmi odolné vrstvy proti mechanickému
poškození

Plošná hmotnost upravené tkaniny min. 314 g/m2: vysoká pevnost.
Pro vytvoření vysoce pevných lepidel a omítek: Kompenzuje tahové síly způsobené např.
nárazem nebo teplotními změnami. Redukuje vznik trhlin v omítce. 
Obsahuje speciálně navržené povrchové úpravy tkaniny : pro pokládku vysoce odolné
vyztužené vrstvy v ETICS. 
Dlouhá životnost: Odolnost vůči alkalickým cementovým a disperzním materiálům.
Světlost ok: 8,5 x 6,5 mm
Pevnost po stárnutí (dle ETAG 004) min. 1000 N/5cm (min.50% původní hodnoty).

Exterier: stěna + strop
Interiér: stěna + strop
Pro ruční zpracování

Oblast použití Pro vytvořené vysoce odolné výztužné vrstvy v zateplovacích systémech Cemixtherm. 
Pro překlenuté problémových míst v omítkách a stěrkách.

Oblast vytápění-chlazení

Stěna + Strop

PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ

Teplota pro zpracování (min.)
5 °C

Teplota pro zpracování (max.)
30 °C

Míchání

Pokyny pro zpracování Tkaninu ukládáme do předem rovnoměrně rozprostřené hmoty a zahladíme jedním směrem.
Klade se nasraz. Následně se plocha přearmuje armovací tkaninou s nižší gramáží - 117 nebo
131g/m2. Tkaninu je nutné ukládat do vrchní poloviny tažené strany. 

FACADE SYSTEM

2414
VÝZTUŽNÁ TKANINA R 267

Dřívější název: Výztužná síťovina R 267
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Spotřeba

Spotřeba
1,0-1,2

Spotřeba materiálu v měrné jednotce
m²/m²

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

2230 LEPICÍ STĚRKA TOP Řešení pro fasády výškových budov i rodinných domů

2250 LEPICÍ STĚRKA WOOD Na dřevěné a konstrukční desky

2260 LEPICÍ STĚRKA DIFU Pro tepelně izolované, prodyšné konstrukce

2270 LEPICÍ STĚRKA DISPERZNÍ Pro tmavé fasády a namáhané části fasád

2710 FLEXI ŠTUK Podtrhne charakter stavby

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vyrobeno z materiálu Rozvlákněné sklo se syntetickou povrchovou úpravou.

VARIANTY

Pro trhy

Barva

Materiál obalu

CZ/SK

Standard bílá

PE

Druh balení Materiál obalu Podmínky skladování

PE Uchovejte v suchu, Skladování v originálních uzavřených obalech,
Chraňte před poničením, Chraňte proti přímému slunečnímu záření,
Uchovávejte mimo zdroj ohně

Služby Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:
Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní
systémy, servis.
Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na
obsah vlhkosti a salinity.
Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech
žádejte konzultaci.

Právní upozornění Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za
škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku. 
V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si
informace od našich obchodně-technických zástupců. 
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.
Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.
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Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní
podmínky výrobce jsou dostupné na www.cemix.cz.


