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TECHNICKÝ LIST 

KEIM GLASFASER-GITTERMATTE 4X4 
ARMOVACÍ TKANINA 

 

1. POPIS PRODUKTU 

Speciálně vybavená armovací tkanina ze skelného 
vlákna. 

2. OBLAST POUŽITÍ 

K armování v kontaktních tepelně izolačních systémech 
KEIM a k přepracování prasklin v omítce.  

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

Upravený proti posunutí, odolný proti alkáliím, splňuje 
požadavky Německého institutu stavební techniky pro 
síťky se skleněného vlákna. 

 plošná hmotnost:   cca 160 g/m2 
 velikost ok:    cca 4 x 4 mm 
 pevnost v tahu:   ≥ 1,75 kN/5 cm 
 spotřeba:    cca 1,1 m2/m2 

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ 

Lepené a podle potřeby kotvené izolační desky musejí 
být suché, zbavené prachu, čisté a rovné. 

Na izolační desky se tkanina KEIM Glasfaser-
Gittermatte uloží do armovací stěrky uprostřed nebo 
v horní třetině vrstvy. 

Armovací stěrka se nanáší celoplošně a tkanina KEIM 
Glasfaser-Gittermatte se pokládá bez záhybů do mok-
ré stěrky, jednotlivé pásy se překrývají cca o 10 cm, 
poté se mokré do mokrého přetáhne armovací stěrkou. 

Podmínky pro zpracování: 

Teplota okolního vzduchu a podkladu během zpraco-
vání a schnutí nad +5 °C, relativní vlhkost vzduchu 
max. do 85 %.  

Nezpracovávejte na přímém slunci, na podkladech 
vyhřátých sluncem ani za silného větru. Zpracované 
plochy chraňte po nanesení vhodnými opatřeními před 
příliš rychlým vysycháním a deštěm.  

Upozornění: 
Skelná tkanina KEIM Glasfaser-Gittermatte se dá pou-
žívat i na přepracování prasklin v omítce na masivních 
minerálních podkladech ve spojení s omítkou KEIM 
Universalputz. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

náviny skelné tkaniny á 50 m x 1,1 m 

6. SKLADOVÁNÍ 

Skladujte v suchu.  

7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM 

Viz bezpečnostní list 

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu 
nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí 
dřívější vydání platnost. 

   



TECHNICKÝ LIST – KEIM GLASFASER-GITTERMATTE 4X4 

 

 

03
/2

02
0 

KEIMFARBEN s.r.o. 
Vídeňská 119, 619 00 Brno / Tel.: (+420) 511 181 222 / Fax: (+420) 511 181 229 
www.keim.com / barvy@keim.cz 

 


