Technický list 06.79 Armovací perlinka VALMIERA 160g/m2
Výrobek
Vlastnosti

Použití

Barva
Technické údaje
Dostava na 100 mm

Světlost ok
Počet vláken na 1m délky
Tloušťka upravené tkaniny
Plošná hmot. upravené tkaniny
Šířka
Délka
Obsah popela

Síťka ze skelného vlákna.
þ Okamžitě a snadno použitelné;
þ Zvyšuje kvalitu systému;
þ Zvyšuje ohybovou pevnost;
þ Posuzováno dle ETAG 004;
- Výztužný materiál pro zateplovací fasádní systémy;
- Vyztužování (armování) vnitřní a vnějších omítek, polystyrénu při stavbě
stěnových příček, bočních stěn van a sprchových koutů apod.;
- Vkládání pod cementová lepidla při pokládce dlažby na nestabilní podklady;
- Vkládání do hydroizolačních nátěrů např. S-T4, Tekuté elastické
hydroizolace, Tekuté asfaltové hydroizolace nebo Tekuté lepenky S-T8,
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Druh úpravy tkaniny

-

alkalivzdorná

Skladovatelnost

-

(skladovat v suchu, chladu a nejlépe v temnu a ve svislé
poloze)

Pevnost v tahu normál. podmínky

Pevnost v tahu po stárnutí
(ETAG 004)
Protažení normální podmínky
Protažení po stárnutí

Specifikace
Aktualizace

Pro zkoušky byly použity postupy dle specifikací ETAG 004
Aktualizováno dne:
Vyhotoveno dne: 09.07.2012

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních
zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát
nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za
žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy
použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními
zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

