BOTAMENT® GS 98
Armovací tkanina
®

BOTAMENT GS 98 je skelná tkanina pro vyztužení
®
izolačních vrstev z živičných stěrkových hmot BOTAMENT ,
®
a reaktivních stěrkových hmot BOTAMENT .

Materiálová základna

Vlastnosti

Balení






Technická data

Skladování

vysoká odolnost alkalickému prostředí
vysoká pevnost
snadno zpracovatelná
přispívá k rozložení napětí v tahu

skelná tkanina
50 m role
V chladu a suchu.

Šířka
Hmotnost
2
Spotřeba na m

Oblasti použití
Pro vyztužení
®

 živičných stěrkových hmot BOTAMENT
®
 reaktivních stěrkových hmot BOTAMENT
 minerálních malt a lepidel

Zpracování
®

 zpevňující tkaninu BOTAMENT GS 98 zkracovat na
požadované rozměry pomocí odlamovacího nože, nebo
nůžek
®
 BOTAMENT GS 98 vkládat do první vrstvy čerstvě
nanesené izolační hmoty
 po úplném proschnutí první vrstvy celoplošně překrýt
®
BOTAMENT GS 98 druhou vrstvou

Pevnost v tahu
při dodání
po uložení v alkalické látce
(24 h / 60°C)
po uložení v alkalické látce
(28 d / 60°C)
Tažnost při přetržení
před uložením v alkalické látce
po uložení v alkalické látce
Zbytková pevnost přetržení

1,0 m
2

~ 70 g/m
2
~ 1,05 m
osnova
útek
18 N/mm

2

19 N/mm

2

16 N/mm

2

16 N/mm

2

14 N/mm

2

14 N/mm

2

2,9 %

2,3 %

2,4 %
75,6 %

2,8 %
75,5 %

Při vkládání nesmí dojít k zatlačení zpevňující tkaniny až na
podklad a po dokončení izolace nesmí nikde vyčnívat
z izolační vrstvy.

Poznámka: Údaje v tomto prospektu vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebnímu objektu,
účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost
údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která
se odchylují od údajů našeho prospektu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně
potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ-1605. Aktuální vydání vyhledejte
prosím v technických listech na www.botament.com
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