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1000 malířský skelný vlies 

 
 
Popis produktu 
  

 
 
 
 
 

Materiál Speciálně upravený, čistě minerální malířský skelný vlies. 
 

Účel použití Pro přetření a/nebo vyhlazení a zpevnění ploch stěn a stropů ve vnitřních 
prostorách a k renovaci i sanaci nosných podkladů. K zakrytí trhlin na potr-
haných nebo potrháním hrozících podkladech. Díky své speciální úpravě se 
skvěle hodí do objektů a zvláště do namáhaných oblastí jako jsou např. 
chodby, schodiště, společenské prostory atd.  
 

Vlastnosti • stabilní rozměry 
• spojování spár 
• odolnost proti hnilobě 
• stabilita ve vlhku 
• individuálně přetíratelný 
 

Technické údaje • Prohlášení o vlastnostech na www.hornbach.com/dop 
• požární odolnost B-s1, d0 
• únik formaldehydu < 10 µg/m³ 
• Oeko-Tex® standard 100 
 

Rozměry rolí  
Plošná hmotnost 

Zboží Rozměr role 
Hmotnost 

cca 
  

6420337 1 x 50 m 45 g/m²   

6420336 1 x 25 m 45 g/m²   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis produktu 

http://www.hornbach.com/dop
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Kontrola zboží MODULAN malířský skelný vlies před zpracováním zkontrolujte. Nerovnoměrno-
stem způsobeným materiálem se u tohoto produktu nedá vyhnout. Podtrhují charak-
ter skelného vliesu a nejsou proto důvodem k reklamaci. Reklamace po prove-
deném zpracování již nelze uznat.  
 

Podklad Podklad musí být pevný, suchý, stejnobarevný, čistý, nosný a zbavený tuku. Musíte 
odstranit staré tapety a nátěry na bázi vody. Trhliny, spáry a nerovnosti musí být 
odborně vyrovnány pomocí sádrovitých spárovacích hmot. Silně savé podklady 
musí být opatřeny základním nátěrem. 
 

Nalepení Používejte speciální lepidla na skelné tkaniny nebo disperzní lepidla s dodržením 
pokynů od výrobce. 
Nastříhejte si pásy v potřebné délce s přidáním 5–10 cm pro vyrovnání horní a dolní 
hrany. Lepidlo rovnoměrně naneste na stěnu pomocí válečku v šířce 1–2 pásů. 
Ustřižený pás vložte do ještě vlhkého tmelového lůžka a bez bublinek přitlačte 
pomocí tapetovací špachtle, tapetovacího kartáče nebo mechového gumového 
válečku. Následující pásy lepte na doraz. Lepidlo nacházející se na lícové straně z 
pásu ihned odstraňte vlhkým hadříkem nebo houbou. Přesahy odřízněte ostrým 
ořezávacím nožem. 
 

Nátěr Po vyschnutí (cca 8 hod, v závislosti na okolních podmínkách) v závislosti na přání 
a zatížení přetřete disperzními, latexovými nebo akrylovými barvami dle DIN 13300. 
Doporučují se dva nátěry. 
 

Poznámka Předcházející údaje mohou být pouze obecnými doporučeními. Pracovní podmínky 
a vlastnosti podkladu, které nemůžeme ovlivnit, vylučují nároky uvedené v těchto 
údajích. V případě pochybností doporučujeme vlastní pokusy.  

 
 

Technologická doporučení 


