
Armovacia tkanina
GWS 

Alkáliám odolná armovacia tkanina na vytvorenie armovaných vrstiev zatepľo-

vacích systémov LOBATHERM. Vhodná na minerálne a organické stierkové 

systémy, vhodná na použitie v oblasti tubag - špeciálna stavebná chémia.

Technické údaje: 

Gramáž:    165 g/m2 Rozmer oka: 4 x 4 mm 
Odolnosť proti pretrhnutiu: ≥ 2 kN / 5 cm  
Forma dodania: rolka 50 m x 1 m, rolka 50 m x 1,1 m 
Spotreba: cca 1,1 m/m2 

Vlastnosti: 
• vysoká pevnosť v ťahu 
• odolná voči alkáliám 
• ľahká spracovateľnosť bez vzniku nežiadúcich záhybov 

Použitie: 
• na vytvorenie armovaných vrstiev pre minerálne a organické stierkové systémy v rámci 

zatepľovacieho systému LOBATHERM 
• vhodná ako armovacia tkanina na použitie v systémoch tubag - špeciálna stavebná chémia 

Kvalita a bezpečnosť: 
• odolná alkáliám 
• povrchová úprava zvyšujúca pevnosť tkaniny 
• podlieha pravidelnej kontrole kvality 

Spracovanie: 
Armovacie stierky a lepidlá (napr. SKS grau, SKS weiß, SKS - L weiß, SKS - KL weiß, ASS) sa nanesú v 
tenkej vrstve na podklad. Armovacia tkanina sa následne mierne zatlačí do armovacej hmoty a uhladí 
sa do roviny. Okraje armovacej tkaniny preložiť pri armovaní aspoň 10 cm cez seba. Oblasť okenných 
parapetov a nadpražia vždy armovať pruhom tkaniny minimálne 30 x 50 cm.

Podobne je nutné postupovať pri použití tkaniny v systémoch tubag - špeciálna stavebná chémia (napr. 
bitúmenové stierky BD1K, BD2K, BLD2K, BD2KW).

Upozornenie: 
Uvedené informácie vyplývajú z praktických skúseností a skúšok tohto materiálu. Uvedené informácie 
nie sú prenosné na každú aplikáciu materiálu v praxi. Je vždy dôležité vykonať vlastnú skúšku pre 
dané podmienky a aplikáciu. Technické zmeny v rámci vývoja tohto produktu vyhradené. V ostatných 
prípadoch platia naše Všeobecné obchodné podmienky.
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