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Obszary stosowania 

 Do przejmowania ruchów pod-
łoża oraz zwiększania wytrzy-
małości na rozciąganie zginają-
ce warstwy Remmers Uniplan 
0/50 na deskach drewnianych i 
innych podłożach krytycznych. 

 Funkcje zbrojące w ramach 
systemu zespolonej izolacji 
ciepłochronnej. 

Właściwości produktu 

Trwale elastyczna, odporna na 
gnicie tkanina do zbrojenia powłok 
mostkujących, nie zawierających 
gruboziarnistych kruszyw. 

Sposób stosowania 

Mocowanie tackerem 
Tkaninę mocuje się na oszlifowa-
nych, oczyszczonych z pyłu, zaim-
pregnowanych i wysuszonych de-
skach w ok.6 miejscach na 1 m² za 
pomocą tackera. Układać płasko 
na całej powierzchni, z 10 centy-
metrową zakładką w kierunku 
wzdłużnym i poprzecznym.    

 

Klejenie 
Tkaninę należy wcisnąć w masę 
powłoki, aż ta przez nią przeniknie. 
Układać płasko na całej po-
wierzchni, z 10 centymetrową za-
kładką w kierunku wzdłużnym i 
poprzecznym.  

Zużycie, składowanie 

Rodzaj opakowania: 
rolka 50 m o szerokości 1m 
Zużycie: 
Remmers Armierungsvlies  
1,1 m²/m². 

Składowanie: 
Remmers Armierungsgewebe pod 

warunkiem zachowania odpowied-
nich warunków przechowywania 
może być składowana przez co 
najmniej 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 3880 

Armierungsgewebe 
5/100 
Tkanina wzmacniająca z włókna szklanego 
w osłonie z polimerów 

Dane techniczne produktu 

Ciężar: 55g/m² 
Rozmiar oczek: 5 x 5mm  
Grubość: 0,35 mm 
Maksymalna siła rozciągająca:  wg DIN 53857-1 
przechowywanie w warunkach podłużnie: >1900 N/5 cm 
normalnych poprzecznie: >1900 N/5 cm 
 
po 6 godz. w temp. 80°C podłużnie: >900 N/5 cm 
przy pH 12,5  poprzecznie: > 900 N/5 cm 
po 28 dniach podłużnie: >850 N/5 cm 
w 5% NaOH poprzecznie: > 850 N/5 cm 
 

  

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. 

 


