SKELNÁ TKANINA NA ZPEVNĚNÍ CEMENTOVÝCH SYSTÉMŮ

TECHNICKÝ LIST

CEMPROTEC SCRIM je latexem potažený, otevřený skleněný tkaný materiál, určený k vyztužení cementových malt a nátěrů
z cementu Flexcrete. Je k dispozici ve dvou stupních - standardní CEMPROTEC SCRIM a CEMPROTEC EDGE SCRIM.
Standardní - CEMPROTEC SCRIM je vhodný zejména pro obecnou výztuž na velké plochy prasklin, popraskaných, slabých
nebo drobivých podkladů, jako je izolace, aby zajistil dodatečnou pevnost v tahu a odolnost proti nárazům. CEMPROTEC
EDGE SCRIM je určen pro lokalizovanou výztuž přes trhliny nebo spoje, aby se zvýšila pevnost v tahu. Může být také použit
na svary nebo okraje ocelových profilů, aby byla zajištěna správná tloušťka nátěru.

•
•
•
•

Vynikající odolnost vůči alkalickému prostředí.
Snadno se řeže na požadovanou délku, abyste zpevnili řadu různých míst dle potřeby.
Pevná skleněná síť zajišťuje více směrnou pevnost v tahu.
CEMPROTEC EDGE SCRIM je samolepící a přilne přímo k ocelovým podkladům.

Dodává se ve dvou stupních pro výztuž cementových malt a nátěrů produktové řady Flexcrete:
CEMPROTEC SCRIM: Zvláště vhodný pro všeobecné vyztužení na velkých popraskaných, slabých nebo drobivých plochách,
zejména jako je izolace, za účelem zvýšení pevnosti v tahu a odolnosti proti nárazům.
CEMPROTEC EDGE SCRIM: Pro lokalizovanou výztuž přes spoje nebo trhliny, aby byla zajištěna zvýšená pevnost v tahu. Lze
ji použít také na svary nebo okraje ocelových profilů, na pomoc pro dosažení správné tloušťky nátěru.

CEMPROTEC SCRIM
Váha:
Pevnost v tahu:
Podloužení:
Rozměr:

160g/m2
1750N/5cm
>4,0%(podédlně)
>3,5%(příčně)
1m x 50m

CEMPROTEC EDGE SCRIM
Váha:
62g/m2
Pevnost v tahu:
467N/5cm
Podloužení:
>3,0%(podédlně)
>3,0%(příčně)
Rozměr:
50mm x 90m

Aplikační list je k dispozici na vyžádání. Použití s vhodným produktem Flexcrete dle technického a aplikačního listu, přípravu podkladu a
podkladní/penetrační nátěr konzultujte předem s dovozcem.

CEMPROTEC SCRIM nebo EDGE SCRIM je třeba před zahájením práce nařezat na požadovanou velikost pomocí nůžek nebo
ostrého nože. Při práci kolem rohů nebo úhlů lze CEMPROTEC SCRIM snadno upravit, aby se přizpůsobil podkladu.
CEMPROTEC EDGE SCRIM lze před přetřením přilepit k podkladu.

Aplikujte nátěr na plochu, kterou chcete zpevnit. Do mokrého materiálu vložte zlehka předem připravený CEMPROTEC
SCRIM nebo EDGE SCRIM a jemným tlakem pomocí štětce nebo hladítka tak, aby nedošlo k deformaci, vnořte do materiálu.
Nechte materiál stabilizovat, před nanesením další vrstvy materiálu, kterou úplně překryjete pásku tak, aby nebyla vidět a
nechte důkladně uschnout.

Není omezeno, pokud je uskladněn v suchu a originálním balení.

Na vyžádání je k dispozici Bezpečnostní list

Vzhledem k rozdílym technickým podmínkám, za kterých jsou a mohou být produkty aplikovány, musí aplikátor prokázat, že předal písemně fy CORRO
BOHEMIA s.r.o. před aplikací úplné informace, které mohou mít vliv na úspěšnou aplkaci produktů. Aplikátor musí v případe jakýchkoli nestandardních
podmínek přezkoušet, jestli jsou pro daný projekt vhodné a to i vůči majetkovým právam třetích stran. V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte fy CORRO
BOHEMIA s.r.o. Seznam firem zaškolených na aplikaci poskytneme na vyžádání. Zaškolená firma se prokáže potvrzením o přeškolení.
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FM 41091
EMS 597350
OHS 597351
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