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maxit armovací tkanina PS armovací tkanina pro KZS 

 ■ pro plošné vyztužování armovacích stěrek 

■ pro diagonální vyztužování rohů otvorů 

■ impregnovaná proti působení alkalického prostředí 

■ velikost ok 4 x 4 

■ pro vnitřní i vnější použití 

Č. art. Spotřeba 

cca hodnota 

Forma dodávky 

 

Prodejní balení 

 

400994 4 x 4 mm, rozměry 1.1 x 50 m 30 rolí / paleta 55 m2/role, 1 650 m2/paleta 
    

Popis 

maxit armovací tkanina PS je síťovina ze skleněných vlá-

ken s impregnací proti alkalickému prostředí. 

Velikost ok 4 x 4 mm. 

Použití 

maxit armovací tkanina PS se používá jako výztužná tka-
nina pro armovací stěrky maxit multi.  

Její umístění musí být v horní armovací stěrky (blíže k líci 
armovací stěrky). 

Vlastnosti 

■ pro plošné vyztužování armovacích stěrek 

■ pro diagonální vyztužování rohů otvorů 

■ impregnovaná proti působení alkalického prostředí 

■ velikost ok 4 x 4 

■ pro vnitřní i vnější použití 

Zpracování 

Plošné armování se provádí v dostatečném časovém odstupu 
od osazení maxit PVC rohových profilů  s tkaninou, ma-
xit PVC rohových profilů s okapničkou, maxit PVC při-
pojovacích parapetních profilů, maxit PVC dilatačních 
profilů a po osazení diagonálního armování v rozích otvorů 
nebo zesílených míst pomocí maxit pancéřové armovací 
tkaniny. 

Armovací stěrka pro osazení těchto profilů a výztuh musí být 
dostatečně vyschlá. 

Na připravený podklad plnoplošně nanést armovací stěrku 
maxit multi ve vhodné tloušťce. 

maxit armovací tkaninu PS vložte do čerstvé armovací 
stěrky a napněte tak, aby na ní nevznikaly bubliny nebo ne-
byla nařasená. 

Jednotlivé pásy armovací tkaniny vzájemně překrývejte vždy 
o 100 mm. 

Po vložení armovací tkaniny naneste druhou vrstvu armovací 
stěrky metodou "čerstvá do čerstvé" a vyrovnejte případné 
plošné nerovnosti. 

Při vytváření armovací stěrky systémem maxit speedy - 
nástřikem je možné zapracovat armovací tkaninu do poža-
dované polohy v armovací stěrce v jednom kroku, bez nut-
nosti dalšího nánosu armovací stěrky. 

maxit armovací tkanina PS musí být u minerálních armo-
vací ch stěrek umístěna v horní třetině a u organických 
(bezcementových, disperzních) umístěna uprostřed. 

Doporučené tloušťky armovací vrstvy: 

Minerální armovací stěrky cca 6 mm 

Organické armovací stěrky cca 3 mm 

Skladování 

Skladovat v rolích nastojato. 

Právní upozornění 

Údaje v tomto listě jsou založeny na našich současných technických znalostech a 

zkušenostech. Kvůli široké škále možných vlivů při zpracování a použití našich 

výrobků nechrání zpracovatele před možnými vlivy vlastních zkoušek a pokusů při 

Technické údaje  

Rozměry: 1.1 m x 50 m 

Plošná hmotnost surové tkaniny: 131 g/m2 

Plošná hmotnost impregnované tkaniny: 160 g/m2 

Velikost ok: 4 x 4 mm 

Pevnost v tahu: 1.9 kN / 50mm 

Minimální převázání při plošném armování: 100 mm 

Obr.1 Nanést armovací stěrku a 

osadit diagonální výztuhy. 

Obr.2 Vložit armovací tkaninu. Obr.3 Armovací tkaninu vkládat 

vždy s přesahy min. 100 mm. 

Obr.4 Zapracování armovací 

tkaniny pod povrch armovací stěrky, 

event. překrytí další vrstvou stěrky.  
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zpracování a použití našich výrobků a představují pouze všeobecné směrnice. 

Není možno z nich odvodit právně závazné ujištění o určitých vlastnostech nebo 

vhodnosti pro konkrétní způsob použití. Zpracovatel musí vždy na svou vlastní 
odpovědnost dodržovat případná ochranná práva právě tak jako existující zákony 

a nařízení.  

Vydáním tohoto listu pozbývají platnosti všechny dřívější listy. 


