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Speciální armovací síťovina
Pro vyztužení trhlin, zesílení potěrů a samo-nivelačních hmot při aplikaci tenkého a středního lože pomocí skelných vláken zvláště vhodná pro aplikaci na dřevěných podkladech. SCHÖNOX PZG je extrémně odolné proti porušení své základní struktur y a má
mnohostranné použití. Schönox PZG je odolná alkáliím díky zesílení a povrchové úpravě základní vnitřní struktur y skelných vláken
uvnitř. Je vhodná pro vnější i vnitřní použití.

Vlastnosti
vysoká pevnost v tahu

Balení
25 m x 1,0 m role

odbourává napětí v konstrukci
přemostění trhlin

Technické údaje
typ vlákna:
E sklo

Skladování

plošná hmotnost:

odolnost proti alkáliím

Skladujte SCHÖNOX PZG na suchém,

530 g/m 2

ekologicky nezávadná

chladném místě horizontálně.

povrchová úprava:

vysoká odolnost teplotám

Prázdné obaly prosím zlikvidujte

styrene butadiene latex

nízký teplotní koeficient

dle nařízení platné v příslušné

vysoká přídržnou ke hmotám

zemi, která tato nařízení vydala.

SCHÖNOX pro obkladovou techniku

SCHÖNOX PZG je považováno jako

vysoká přídržnou ke hmotám

konstrukční a stavební odpad.

SCHÖNOX pro podlahovou techniku

obsah 20-25 %
odolnost v tahu:
>5000 (N/50 mm)
odolnost ve střihu:
>9000 (N/50 mm)

pro vnitřní i vnější prostředí

bar va:

pro podlahové vytápění

čer vená

Oblasti použití
Zesílení vhodných samo-nivelačních
hmot SCHÖNOX na dřevěných
podkladech jako jsou OSB a SB desky.
Zesílení tenkovrstvých potěrů
na nestejných podkladech,
na star ých podkladech pro
odbourávání napětí v konstrukci.
Vyztužení stěn ke zmírnění napětí
pro následné omítky a vrstvy malty.
Vyztužení stabilních podkladů pro
následnou pokládku tenkovrstvých
přírodních kamenů pro zamezení
vzniku následných trhlin.

Požadavky na podklad
beton (3 měsíce star ý)
sádrový podklad
magnezitové asfaltové potěr y,
IC 10 a IC 15 dle EN 13 813
stará dlažba
dřevěný podklad
dřevotříska (V 100) dle DIN – 8 771
(tr vale připevněna k podkladu)
konstrukční desky
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Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů,
doporučení a bezpečnostních listů. Platí
známá pravidla stavebního umění a techniky.
Přebíráme plnou záruku za bezvadnou
kvalitu našich výrobků. Naše doporučení
pro zpracování se zakládají na zkouškách
a praktických zkušenostech. Můžeme však
uvést pouze všeobecné pokyny, jelikož
nemáme žádný vliv na stavební podmínky
a na provádění. Vydáním tohoto Technického
listu ztrácí předchozí svoji platnost.

Reg. Nr. 3116-02

Systém managementu SCHÖNOX byl
certiﬁ kován dle ISO 9001 a 14001
německým certiﬁ kačním orgánem DQS.

SCHÖNOX s.r.o.
Škrobárenská 482
617 00 Brno
Tel.:

+420 511 180 143
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