
 
 
 

Technický list 08.70A Skelná bandáž na sádrokarton 

 

Výrobek  Výztužná páska se skelnými vlákny určená pro vkládání rohových spojů a 
napojovacích spár sádrokartonových konstrukcí. 
 

Vlastnosti  þ Okamžitě a rychle použitelná; 
þ Zvýšená pevnost v tahu; 
þ Zvyšuje odolnost sádrokartonové konstrukce u ploch se zvýšeným  
    namáháním; 
 

Použití  - Zvýšení pevnosti namáhaných ploch jako jsou: oblasti otvorů pro okna,  
  dveře, svítidla; 
- Zvýšení pevnosti tmelených spojů sádrokartonových konstrukcí; 
- Vyztužení podélných spár příček, jednoduchých a zdvojených konstrukcí; 
- Vyztužení podélných spár stropních podhledů a opláštění podkroví; 
- Vytužení vnitřních a vnějších rohů; 
- Vyztužení všech spár konstrukcí s požadavkem na požární odolnost a  
  neprůzvučnost; 
 

Balení  Šířka 50mm x délka 25m, gramáž 25g; 
Šířka 50mm x délka 25m, gramáž 35g 

Barva  Bílá 
   

Technické údaje      
Nosný materiál  - skelnou výztuží s pojivem umělé pryskyřice PAC 

Lepidlo   bez lepidla 
Hmotnost  g/m2  35,0 (10%) 

Průměr vlákna  µm 10 - 11  
Délka vlákna  mm 6  

Pevnost v tahu – podélný směr 
vlákna 

 N/50mm > 100  

Pevnost v tahu – příčný směr 
vlákna 

 N/50mm > 80  

Tepelná odolnost  °C -35 / +90 (po aplikaci) 
Tepelný rozsah použití  °C +10 / +40  

Skladovatelnost  měsíce 24 (při teplotách od +10°C do +35°C) 
     

Pokyny  Z důvodu dodržení mechanických vlastností konstrukce, případně zvukové 
ochrany tzv. neprůzvučnosti je zásadně nutné tmelit všechny vrstvy opláštění, 
řádně v plné tloušťce opláštění – u zkosených hran desek nutno zcela vyplnit 
kořen spáry. Výztužná páska se skelnými vlákny se vkládá do tenké vrstvy 
čerstvého tmelu a bez použití dalšího tmelu se zahladí suchou špachtlí.  
Po vytvrdnutí tmelu provedeme další tmelení. 
 

Aktualizace  Aktualizováno dne: 23.07.2006 Vyhotoveno dne: 20.12.2004 
    

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních 
zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát 
nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za 
žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy 
použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními 
zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení. 

 


