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TECHNICKÝ LIST 
 

Výztužná síťovina 
  

 

Síťovina ze skleněných vláken 
 

VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: 

 sklovláknitá síť se speciální povrchovou úpravou zajišťující odolnost vůči alkáliím 

 použití v celé řadě aplikací – zejména jako součást výztužné vrstvy vnějších 
tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS) 

 výztužná tkanina pro překlenování trhlin v omítkových systémech apod. 

 vysoká pevnost a rozměrová stálost  
 
SLOŽENÍ: Skleněná vlákna se syntetickou povrchovou úpravou. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 

 

Počet vláken na 100 mm ( 5 %) 
osnova 25 x 2 
útek 20,5 

Vazba tkaniny poloviční perlinka 
Šířka (jednotlivá hodnota,  1 %) 110 cm 
Délka role (jednotlivá hodnota,  2 %) 50 m 
Tloušťka povrchově upravené tkaniny (směrná hodnota) 0,52 mm 
Plošná hmotnost režné tkaniny (směrná hodnota) 131 g/m2 
Plošná hmotnost povrchově upravené tkaniny (jednotlivá hodnota) min. 160 g/m2 
Obsah spalitelných látek – ztráta žíháním (jednotlivá hodnota,  3 %) 20 % 
Druh povrchové úpravy tkaniny odolná alkáliím, bez změkčovadla, zabraňující posunu nití  
Světlost ok (směrná hodnota) 3,5 x 3,8 mm 

 

EN ISO 13934-1 Pevnost (N/5 cm) Protažení (%) 
podmínky uložení nominální hodnota jednotlivá hodnota střední hodnota 

stav při dodání 2000 / 2200 1900 / 1900 3,8 / 3,8 
v 5 % roztoku NaOH 1300 / 1400 1200 / 1200 3,5 / 3,5 
rychlotest 1500 / 1700 1250 / 1250 3,5 / 3,5 

 
 
ZPRACOVÁNÍ: Výztužnou vrstvu zateplovacího systém je nutné realizovat podle technologických postupů Cemix – Technologický předpis 
provádění zateplovacího systému (zateplovacích systémů). 
 
UPOZORNĚNÍ: 
 Nespotřebované zbytky lze likvidovat jako stavební odpad. 
 Pouze zcela čisté obaly mohou být předány k využití recyklací. 

 
SKLADOVÁNÍ: Výrobek skladujte v suchu v originálních obalech (role ukládejte ve svislé poloze) při teplotě od -10 °C do + 50 °C. Při dodržení uvedených podmínek je skladovatelnost 
minimálně 24 měsíců od data vyznačeného na obalu. 
 
EXPEDICE: Výrobek se dodává v rolích zabalených v PE fólii, případně na paletách v papírové krabici po 33 ks. 
 
KVALITA: Kvalita je trvale kontrolována v laboratořích výrobce. Distributor uplatňuje certifikovaný systém managementu kvality podle ISO 9001. 
 TDB Nr. 11: 14/03/2007 
 
DISTRIBUTOR: LB Cemix, s.r.o., 373 12 Borovany, Tovární 36 
 
PLATNOST: Od 1. 3. 2016 
Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou 
výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání. 


