
 

 

Tapety przeznaczone są przede wszystkim do wnętrz 

budynków zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak               

i w obiektach użyteczności publicznej. Rekomendowane 

szczególnie do pomieszczeń z dużą wilgotnością. Jako 

wzmocnienie na płytach gipsowych, betonie, gipsie, tynku             

i różnego rodzaju płytach budowlanych. Jako okleina na 

sufitach, meblach, drzwiach. 

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

Tapeta z włókna szklanego produkowana jest z wysokiej 

jakości impregnowanych, sprasowanych i wytłaczanych 

włókien szklanych. Dzięki swojej strukturze wyrób trudny do 

rozerwania i odporny na przypadkowe rozcięcia lub 

zarysowania. Naturalna, nietoksyczna włóknina szklana 

stanowi doskonałe wzmocnienie powierzchni ścian                                

i sufitów. Jest materiałem trudnopalnym. 

 

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 

Reakcja na ogień B-s1-d0 

Uwalnianie formaldehydów poniżej poziomu wykrywalności 

Masa powierzchniowa, (g/m2) 150 ±10% 

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

24 1 200 

Tapeta z włókna szklanego 

ZASTOSOWANIE 

ZALETY 

PARAMETRY PRODUKTU 

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy ora z 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 sztu ki 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 – 60180 GRUBY WOREK 

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 powinno być czyste, gładkie, suche, odtłuszczone, niealkaliczne i zagruntowane klejem do tapet lub innym specjalnym 

preparatem do gruntowania. Klej do tapet należy nakładać na suche podłoże równomiernie wałkiem lub pędzlem, rozpoczynając            

od naroża ściany. Klej rozprowadzamy na max. 2 szerokościach tapety. Po nałożeniu pierwszego pasa tapety, następny doklejamy na 

styk dopasowując wzór. Możliwe jest również wykonanie łączenia poprzez podwójne cięcie. Całą powierzchnię wygładzamy łopatką 

lub wałkiem tapicerskim. Należy usunąć wszystkie pęcherze powietrza. Nadmiar tkaniny przy krawędziach przycinamy nożem 

tapicerskim. Po dokładnym wyschnięciu kleju tapetę można malować farbą akrylową lub lateksową. 

SKŁADOWANIE 


