List výrobku

Armovací tkanina - INTHERMO HFD
Pevná, tvarově stálá tkanina ze skelných vláken

POPIS
V suchém prostředí.
Oblast použití
Doplňkový produkt
Armovací tkanina v systému INTHERMO-WDVS.
Pro vkládání do armovací hmoty INTHERMO
HFD.

Diagonální armování INTHERMO HFD

Vlastnosti

Výkroj tkaniny s diagonálně probíhajícími vlákny k
dodatečnému diagonálnímu vyztužení všech rohů
fasádních otvorů jako jsou např. okna a dveře.








tvarově stálá
vysoce pevná v tahu
bez změkčovadla
odolná proti alkáliím
velikost ok 4 x 4 mm
seříznuté kraje




Rozměr: ca. 330 x 545 mm
Balení: Karton se 100 kusy

ZPRACOVÁNÍ

Technické údaje

Nanášení



Požadované množství armovací hmoty celoplošně
naneseme v šíři tkaniny na izolační desku a projedeme pomocí zubového hladítka INTHERMO
HFD. Vložíme armovací tkaninu INTHERMO HFD
(bez zvlnění).






gramáž: 165 g/m² ± 5%
podle DIN 53 854
pevnost v tahu (při kolmém i horizontální tahu): 1750 N / 5 cm
ztráta pevnosti v tahu při skladování v alkalickém prostředí:
< 50% (28 d NaOH 5%ig popř. 24 h alkalický
roztok pH 12,5 / 60°C )
konečná úprava vrstvy: 20–30%, organická

Barva

bílá

Místa napojení armovací tkaniny by se měla dělat
s přesahem ca. 10 cm.
Ještě mokrý materiál následně přešpachtlujeme.
Špachtlujeme tak, abychom zajistili celoplošné
zakrytí tkaniny. Vrstva armovací hmoty, která se
musí v systému INTHERMO WDVS dodržet je
5mm a musí se zamezit prokreslení přesahů.

Spotřeba
UPOZORNĚNÍ

1,1 m²/m²

Likvidace

Balení
Č. výrobku
742116
843365

Balení/velikost
50 m x260 cm / 130 m²
50 m x110 cm / 55 m²

Odpady jsou díky pečlivému stříhání a dalšímu
použití minimální. Přesto vzniklé minimální zbytky
materiálu likvidujeme podle EAK 10 11 03 (staré
materiály ze skelných vláken) nebo podle EAK 17
09 04 (smíšené stavební a demoliční materiály).

Skladování
stav: leden 2014

Tento list výrobku byl vytvořen na základě nejnovějšího stavu techniky a našich zkušeností. Vzhledem k rozmanitosti podkladů a požadavků na objekty nemůže být kupující/provádějcí zbaven své odpovědnosti. Naše materiály musí být na vlastní odpovědnost zkontrolovány i s ohledem na jejich vhodnost pro stanovený účel použití a vzhledem k
příslušným odborným a řemeslným podmínkám objektu. Při vydání nového produktového listu ztrácí tento výtisk svoji platnost.
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