
 
 
 

Technický list 08.70 Samolepící mřížka na sádrokartony 

 

Výrobek  Sklovláknitá páska opatřena specielním jednostranným souvislým lepivým 
filmem. 
 

Vlastnosti  þ Okamžitě a snadno použitelná 
þ Přilnavost k většině stavebních materiálů; 
þ Zvyšuje pevnost namáhaných ploch a spojů; 
 

Použití  - Výztuha prasklin a trhlin zdiva, interiérových a fasádních omítek; 
- Vyztužení rohových a napojovacích spár sádrokartonových konstrukcí; 
- Vyztužení u silně namáhaných ploch – např. dřevěných podkonstrukcí,  
  v okolí oken, dveří a svítidel  
 

Balení  Šířka mm) délka (m) počet metrů / kartón 
  48 20 72 
  48 45 48 
  48 90 24 
  48 153 24 

Barva  Bílá 
   

Technické údaje      
Nosný materiál  - 100% sklolaminát 

Lepidlo   akrylátové 
Impregnace  % 22 (latex) 

Hmotnost  g/m2  65,0 (10%) 
Šířka  mm 48  

Velikost ok  mm 2,8 x 2,8  
Tepelný rozsah použití  °C +5 / +40  

Vlákno  tex 12,5 x 1 x 2 (osnova) 
  tex 80 (útek) 

Počet vláken  ks 9 ± 0,5 (osnova) 
  ks 9 ± 0,5 (útek) 

Pevnost v tahu  N / 5cm 440 (osnova) 
  N / 5cm 770 (útek) 

Skladovatelnost  měsíce 24 (při teplotách od +5°C do +25°C) 
     

Podklad  Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. 
 

Pokyny  Při opravách trhlin zdiva nutno rozšířit trhlinu na šíři pásky. Zdivo 
napenetrovat Malířskou akrylátovou penetrací a po zaschnutí vlepíme pásku 
do trhliny. Přitlačíme suchou špachtlí a aplikujeme Stěrkovou hmotu (tmel) na 
opravy prasklin. Po vytvrzení nutno tmelovou vrstvu přebrousit aby byla 
naprosto shodná s okolním zdivem. 
 

Aktualizace  Aktualizováno dne: 04.07.2008 Vyhotoveno dne: 22.12.2003 
    

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. 

 


