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Obszary stosowania 

Tkanina zbrojąca przejmująca 
ruchy podłoża. Stosowana do 
zbrojenia w systemie termoizolacji 
wewnętrznej iQ-Therm. 

Właściwo ści produktu 

Trwale elastyczna, odporna na 
gnicie tkanina do zbrojenia powłok 
mostkujących rysy. 

Sposób stosowania 

Przyklejone płyty wewnętrznej 
izolacji termicznej muszą być su-
che, pozbawione pyłu, czyste  
i równe. Tkaninę IQ-TEX stosuje 
się na całych powierzchniach 
przeznaczonych do otynkowania  
w celu zapobiegania rysom. Tka-
nina wtapiana jest w świeżą war-
stwę tynku. W tym celu rozprowa-
dza się materiał iQ-Top warstwą  
o grubości 5 mm używając pacy 
ząbkowanej 10/12 i na świeżo 
przeczesuje. Używając pacy sta-
lowej gładkiej wtapia się tkaninę 
iQ-Tex w zaprawę unikając fałd. 
Należy przy tym zwrócić uwagę 
aby pojedyncze pasma tkaniny  

w miejscach cięć i na brzegach 
miały zakłady ok. 10 cm. Nakłada-
nie drugiej warstwy tynku następu-
je świeże na świeże, przy czym 
całkowita grubość tynku nie może 
przekraczać 15 mm. 
 
Wskazówki 

Należy przestrzega ć instrukcji 
technicznych poszczególnych 
produktów. 
 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie  

Rodzaj opakowania: 
rolka 50 m, szerokość 1 m 
 
 

Zużycie: 
1,1 m2/m2 
 
Składowanie: 
Tkaninę IQ-TEX 6,5/100 należy 
przechowywać w pozycji stojącej  
w suchych pomieszczeniach. 
Temperatura składowania od -
10°C do +50°C. 
 
Bezpiecze ństwo, 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 0236 

iQ-Tex 

6,5/100 
Tkanina zbrojąca z włókna szklanego 

Dane techniczne produktu  

Ciężar powierzchniowy: 105 g/m² 
Wielkość oczek: 6,5 x 6,5 mm 
Wytrzymałość na rozerwanie: wg ETAG 004 (na 5 cm) 
� osnowa 1400 N 
� wątek 1400 N 
Wykończenie tkaniny: alkaliodporne, pozbawione plastyfi-

katorów i odporne na przesuwanie 
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Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. 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 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 


