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1000 Maliarska sklená tkanina  

 
 
Opis výrobku 
  

 
 
 
 
 

Materiál Špeciálne apretovaný, čisto minerálny maliarsky sklený vlies. 
 

Účel použitia Na pretretie a/alebo na vyhladenie a spevnenie nástenných a stropných plôch 
v interiéri, ako aj na renováciu a sanáciu nosných podkladov. Na premostenie 
trhlín pri podkladoch s trhlinami alebo podkladoch s nebezpečenstvom vzniku 
trhlín. Vďaka svojej špeciálnej apretúre sa vynikajúco hodí na použitie v neby-
tových budovách a najmä v namáhaných oblastiach, ako sú napríklad podla-
hy, schodiská, spoločenské miestnosti atď.  
 

Vlastnosti • rozmerovo stály 
• premosťujúci trhliny  
• odolný proti hnilobe 
• stály pri vlhkosti 
• individuálne pretierateľný 
 

Technické údaje • Vyhlásenie o výkonnosti na stránke www.hornbach.com/dop 
• Reakcia na oheň B-s1, d0 
• Únik formaldehydu < 10 µg/m³ 
• Oeko-Tex® Standard 100 
 

Rozmery kotúča  
a plošná hmotnosť 

Výrobok 
Rozmery 
kotúča 

Hmotnosť 
cca 

  

6420337 1 x 50 m 45 g/m²   

6420336 1 x 25 m 45 g/m²   
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Kontrola tovaru Maliarsky sklený vlies MODULAN pred spracovaním skontrolujte. Nerovnostiam 
podmieneným materiálom sa pri tomto výrobku nedá vyhnúť. Zvýrazňujú charakter 
skleného vliesu a nie sú preto dôvodom na reklamáciu. Reklamácie po 
realizovanom spracovaní nie je možné uznať.  
 

Podklad Podklad musí byť pevný, suchý, rovnofarebný, čistý, nosný a bez tuku. Všetky tape-
ty a vodorozpustné nátery sa musia odstrániť. Trhliny, škáry a nerovnosti sa musia 
odborne vyrovnať sadrovou stierkovou hmotou. Silne savé podklady predbežne 
ošetrite penetračným prostriedkom s hlbokým účinkom. 
 

Zlepenie Používajte špeciálne lepidlá na sklené tkaniny alebo disperzné lepidlá pri dodržaní 
údajov výrobcu. 
Pristrihnite dráhy v potrebnej dĺžke s prídavkom na dĺžku 5 – 10 cm ako vyrovnanie 
pre hornú a dolnú hranu. Valčekom z barančej kože rovnomerne naneste lepidlo na 
stenu v šírke 1 – 2 dráhy. Vložte pristrihnutú dráhu do ešte vlhkého lepidlového 
lôžka a bez bublín ju pritlačte tapetovacou stierkou, tapetovacou kefou alebo valče-
kom z machovej gumy. Následné dráhy zlepte na spoj. Lepidlá na lícovej strane 
okamžite odstráňte z dráhy vlhkou utierkou alebo špongiou. Presahy odrežte ostrým 
nožom Cutter. 
 

Náter Po uschnutí (cca 8 h, v závislosti od okolitých podmienok) pretrite podľa priania a 
namáhania disperznými, latexovými alebo akrylovými farbami podľa normy DIN 
13300. Odporúčajú sa dva nátery. 
 

Poznámka Vyššie uvedené údaje môžu byť len všeobecné odporúčania. Pracovné podmienky 
a stavy podkladov, ktoré sú mimo nášho vplyvu, vylučujú nárok vyplývajúci z týchto 
údajov. V prípade pochybností odporúčame vlastné pokusy.  

 
 

Odporúčanie na spracovanie 


