Technický list č.: 210.00

DRIZORO ®58
VÝZTUŽNÁ MŘÍŽKA ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN PRO ZESÍLENÍ
NANÁŠENÝCH VRSTEV A NÁTĚRŮ
POPIS:

DRIZORO 58 je výztužná mřížka ze skleněných vláken odolná vůči alkáliím, vhodná
pro vyztužování a zesilování nanášených vrstev a nátěrů.

POUŽITÍ:





VÝHODY:

APLIKACE:

DŮLEŽITÁ
UPOZORNĚNÍ:
BALENÍ:
SKLADOVÁNÍ:
BEZPEČNOST
A HYGIENA:
TECHNICKÁ
DATA:

Zesilování aplikací ze sortimentu DRIZORO na bázi cementu jako MAXSEAL
FLEX, akrylátových pryskyřic jako MAXELASTIC a MAXSHEEN ELASTIC nebo
polyuretanovým nátěrů jako MAXELASTIC PUR.
Vyztužení a přemostění trhlin, pracovních spár a spoje mezi různými druhy
povrchů.
Zesílení aplikací vystavených povětrnostním vlivům a tepelným dilatacím
vznikajících v důsledku klimatických cyklů.



Poskytuje souvislé vyztužení, které rozkládá napětí a zabraňuje vzniku trhlin
vlivem pohybů podkladu.
 Výrazné zvýšení mechanických odolností vrstev v oblasti tahu a rázové
houževnatosti.
 Usnadňuje nanášení vrstev na hladké povrchy nebo povrchy s nízkou nasákavostí.
 Dlouhá životnost a vysoká chemická stabilita proti alkáliím obsaženým v cementu
a proti UV záření. Nedegraduje.
 Je flexibilní, což umožňuje snadnou aplikaci, přizpůsobuje se nerovnostem
podkladu.
 Výrobek není dráždivý v kontaktu s pokožkou.
Po provedení první vrstvy, v době kdy je nátěr ještě čerstvý se rozprostře výztužná
mřížka ze skleněných vláken a vtlačí se do čerstvého nátěru pomocí hladítka, štětcem
nebo válečkem tak, aby byla zcela vnořena do nátěru. Druhá vrstva nátěru se aplikuje
po zaschnutí první vrstvy. Vždy je však nutno dodržovat instrukce obsažené
v technickém listu příslušného výrobku.
Přesahy v místech spojů musí mít šířku minimálně 10 cm.


Nepokládat výztužnou mřížku přímo na podklad, aniž by byla provedena první
vrstva nátěru.
 Pro jakékoliv jiné použití nespecifikované v tomto technickém listu předem
konzultovat s naším technickým oddělením.
DRIZORO 58 se dodává v rolích o šířce 1 m a v délkách 50 m a 100 m.
Neomezená doba skladování v originálních dobře uzavřených obalech, v suchých a
větraných prostorách. Neskladovat v blízkosti zdrojů tepla. Skladovat ve svislé poloze.
K dispozici jsou Bezpečnostní listy výrobku DRIZORO 58.
Likvidaci výrobku a jeho obalu je nutno provádět v souladu s platnou legislativou, za
kterou nese zodpovědnost konečný spotřebitel výrobku.
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Gramáž [g/m ]
Tkanina
Protažení do přetržení [%]
Textilie
Osnova
Útek
Vlákno [vláken/cm]
Vlákna osnova
Vlákna útek
Pevnost v tahu [N/50mm]
Osnova
Útek
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58
Hladká
3,8
34
68
7,8
3,9
>650
>650
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ZÁRUKA:

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na našich technických
zkušenostech a znalostech, získanými laboratorními zkouškami a z literatury.
DRIZORO, S.A. si vyhrazuje právo na změnu uvedených údajů bez předchozího
upozornění. Nepřebíráme zodpovědnost za jakékoliv použití těchto informací
přesahující uvedené specifikace, pokud takto nebylo schváleno písemnou formou naší
společností. Údaje týkající se spotřeby, dávkování a vydatnosti se mohou lišit
v závislosti na rozličných podmínkách staveb, proto je v plné zodpovědnosti zákazníka,
aby si tyto hodnoty ověřil na konkrétní stavbě, kde budou výrobky použity.
Nepřebíráme odpovědnost za hodnoty, které přesahují uvedené parametry výrobku.
V případě jakýchkoliv pochybností prosíme o předchozí konzultaci s naším technickým
oddělením nebo přímo u prodejce. Tato verze technického listu nahrazuje předchozí
vydání.
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