
 

 

Stosowana do naprawy, wzmocnienia i wyrównania 

powierzchni ścian i sufitów na bazie: betonu, tynków 

gipsowych, płyt G-K, tynków strukturalnych, tynków 

mineralnych. 

➢ niepalny materiał 
➢ trwała i wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne 
➢ wodoodporna 
 

Naturalna, nietoksyczna i trudnopalna włóknina szklana. 

Zapewnia oddychanie ścian i sufitów. Dzięki swojej strukturze 

wyrób trudny do rozerwania i odporny na przypadkowe 

rozcięcia lub zarysowania. 

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu     

w pomieszczeniach o temperaturze od +5°C do +25°C. 

Chronić przed działaniem nadmiernej wilgoci, w dobrze 

wentylowanym pomieszczeniu, poza bezpośrednim 

działaniem światła słonecznego. 

 

Materiał impregnowane włókno szklane 

Barwa biała 

Szerokość, (m) 1  

Długość, (mb) 50 

Masa powierzchniowa, (g/m2) 40 

Ilość na palecie (rol.) Ilość na palecie (m2) 

40 2 000 

Tapeta z włókna szklanego 

ZASTOSOWANIE 

ZALETY 

PARAMETRY PRODUKTU 

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania  materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić 

zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie 

poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu. 

OPIS PRODUKTU 

TAPETA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 

Rednet VLIES 

Producent: CB S.A., ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrząstowice; www.cb.com.pl; www.red.net.pl  

Producent: CB S.A., ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrząstowice; www.cb.com.pl; www.red.net.pl  

PAKOWANIE 

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU 

Podłoże należy wyczyścić i osuszyć. Należy pamiętać, żeby powierzchnia była gładka.  W przeciwnym wypadku, należy ją wyrównać 

poprzez dokładne uzupełnienie ubytków szpachlą gipsową. Na uprzednio przygotowane podłoże, nanieść równomiernie klej przy 

pomocy wałka malarskiego. Na wilgotny klej przykleić włókninę Rednet Vlies, a następnie docisnąć wałkiem tapicerskim, tak aby 

zlikwidować pęcherzyki powietrza. Po upływie 24 godzin włókninę można malować farbami emulsyjnymi, akrylowymi lub 

lateksowymi. Montaż włókniny Rednet Vlies można również wykonać przy pomocy szpachli gipsowej. W tym celu, należy nanieść na 

ścianę szpachlę gipsową. Na ścianę przyłożyć włókninę, przesunąć po niej kielnią i docisnąć, powodując jej zatopienie w masie. 

Następnie wyrównać powierzchnię poprzeć dokładne zatarcie szpachli gipsowej. 

 

SKŁADOWANIE 


