
Technische gegevens
Basis: glasvezel, kunststof-omman-
teld
Kleur: blauw
Oppervlakte gewicht: ca. 105 g/m²
Maas-afmeting: 7,1 x 7,4 mm

| www.schoenox.nl |

Productdatablad

SCHÖNOX® ARMIERUNGSGEWEBE
Speciaal wapeningsweefsel
voor scheuroverbrugging in combinatie met SCHÖNOX reparatiemortel. Als stabilisatie bij egalisatiewerk-
zaamheden op ongunstige ondergronden of SCHÖNOX TS.
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Producteigenschappen
hoog trekvastheid
spanningsafbouwend bij hechtende
constructies
scheuroverbruggend
dimensiestabiel
bestand tegen alkali
goede hechting met SCHÖNOX repara-
tiemortels
geschikt op verwarmde constructies
voor binnen en buiten

Toepassingsgebied
SCHÖNOX ARMIERUNGSGEWEBE is ge-
schikt voor gehele- of gedeeltelijke re-
novatie van ondergronden, bijv. bij sys-
teemgebruik met de speciaal-mortels
SCHÖNOX PU 900 of SCHÖNOX FS:
Voor wapening van beperkt draag-
krachtige ondergronden.
Als extra wapening voor het saneren
van scheuren.
Voor stabilisatie van beperkt druksta-
biele ondergronden.

Ondergronden
beton
cementdekvloeren en snelcement-
dekvloer-systemen
calciumsulfaatgebonden dekvloeren
(anhydriet)
gietasfaltvloeren
bestaande keramische bekledingen
houten vloeren
houtgraniet dekvloeren
droge dekvloeren, spaan- en OSB-pla-
ten
metselwerk
pleister
SCHÖNOX TS - contactgeluids-isolatie-
mat

Eisen aan de ondergrond
Voldoende droog, vast, draagkrachtig
en vormstabiel.

Vrij van lagen die de hechting kun-
nen verminderen, zoals bv. stof, vuil,
olie, vet, was, reinigingsmiddelresten
en losse delen.
Scheidings-, sintellagen e.d. op ge-
schikte manier, bv. schuren, borste-
len, stralen, frezen of grondig reinigen,
verwijderen.
Niet onderkelderde ruimtes moeten
volgens bouwkundige norm tegen
opkomend vocht afgedicht zijn.
De eisen volgens de geldige normen,
richtlijnen en merkbladen zijn van
toepassing.

Verpakking
25,0 m rol (1,0 m breed)

Opslag
SCHÖNOX ARMIERUNGSGEWEBE koel,
droog en staande opslaan.

Milieu
Materiaalresten en verbindingen tus-
sen bekleding en SCHÖNOX ARMIE-
RUNGSGEWEBE moeten als bouw-
plaatsafval worden afgevoerd.

Advies
Let op de productdatabladen van aan-
vullende producten.
In geval van twijfel een proefvlak
maken of speciale informatie inwin-
nen.



De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voor-

schriften moeten in acht genomen worden. De er-

kende regels voor bouwkunst en techniek zijn van

toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwa-

liteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzin-

gen zijn gebaseerd op testen en praktische ervarin-

gen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg

voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de

bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en ver-

werking hebben. Met de uitgave van dit productda-

tablad vervallen alle voorgaande.

Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.nl

www.schoenox.nl

Het Sika managementsysteem is volgens ISO 9001

en 14001 door het SQS gecertificeerd.
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