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Obszary stosowania 

Tkanina zbrojąca stosowana  
w powłokach i masach szpachlo-
wych podczas obróbki styków  
i słabych miejsc. 

Dach 
Wkładka w systemie Dach-E 

Balkony i tarasy 
W celu stabilizacji rynien odwad-
niających z profilami z blachy per-
forowanej  należy osadzić rynnę  
z tkaniną, świeże na świeże.  
w pierwszej warstwie uszczelnie-
nia zespolonego.  

Uszczelnienie w nowym budow-
nictwie 
Jako wkładka wzmacniająca we 
wszystkich grubowarstwowych 
powłokach bitumicznych. 

Właściwości produktu 

Trwale elastyczna, odporna na 
gnicie tkanina do zbrojenia powłok 
mostkujących rysy, nie zawierają-
cych dużych ilości kruszywa. 
 

 

Sposób stosowania 

Tkaninę należy całkowicie zatopić 
w masie powłokowej. Układać na 
całej powierzchni, z zachowaniem 
10-centymetrowych zakładów,  
w kierunku podłużnym 
i poprzecznym.  

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
4176: szer. 100 cm, rolka 100 m 
4177: szer. 25 cm, rolka 20 m  
Zużycie: 
1,1 m/m 
Składowanie: 
W odpowiednich warunkach  
Armierungsgewebe 2,5/100  
i 2,5/25 można składować przez 2 
lata. 

Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie                

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 4176-4177 

Armierungsgewebe 
2,5/100 i 2,5/25 
Tkanina zbrojąca z włókna szklanego w otulinie 
z tworzywa sztucznego 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia 
są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika 
żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 

 

Dane techniczne produktu 

Ciężar powierzchniowy: 55 g/m² 
Maksymalna siła rozciągająca: osnowa 330 N/5 cm 
 wątek 600 N/5 cm 
  
Maksymalne odkształcenie rozciągające: osnowa: ≤ 3% 
 wątek ≤ 3,5% 
Oczko siatki w osnowie: ok. 2,5 mm * 2,0 mm 
 


