
 

Obj. č. 

     562 

Sopro AR 562 
Armierung 
 
 
Alkáliím odolná, umělou hmotou potažená výztužná skelná tkanina pro 
uložení v omítkách, stěrkách, tenkovrstvých lepících maltách a 
hydroizolačních stěrkách. 
 
 
 
§ vodě a povětrnostním vlivům odolná 
§ k vyztužení napětí oddělujících vrstev v Sopro renovačním a sanačním 

systému  
§ jako stabilizační opatření pro tenko a středněvrstvá maltová lože a 

hydroizolační stěrky 
§ jako trhliny překlenující armatura na kritických podkladech  
§ snadná zpracovatelnost 
§ do interiéru i exteriéru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oblasti použití 

K vyztužení v Sopro renovačních a sanačních systémech. Doplňkové vyztužení proti diagonálním 
pohybům na kritických podkladech, přenášející napětí a zamezující tvorbě trhlin. 

⇒ Pro hydraulicky tvrdnoucí tenkovrstvé lepící malty na dřevotřískových a dřevoštěpových 
deskách, tepelných izolací apod. 

⇒ Vyztužení proti tvorbě trhlin v místech styku stavebních dílů nebo izolačních desek 

⇒ Při provádění hydroizolací ze silnovrstvých lepících malt, těsnících hmot a stěrkových izolací 

⇒ Pro samonivelační stěrky uložené na dřevěných deskách, fošnách apod.  

Velikost ok 4 x 4 mm 

Objemová hmotnost cca 165 g/m2 

Barva bílá 

Spotřeba cca 1,1 m/m2 

Nářadí nůžky, kletovací hladítko 

Skladovatelnost v suchu na paletě v originálním uzavřeném obalu, ve svislé poloze, chráněné proti slunečnímu záření 

Balení role (š. 100 cm) 50 m a 10 m, role š.20 cm 50 m 
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Zpracování  
Sopro Armierung se rozřeže na potřebné délky, rozprostře se na podklad a ukotví se buď mechanicky 
pomocí sponkovačky nebo namíchanou maltou. 

Přesahy výztužné síťoviny činí 10 cm. 

Pokyny pro vaši bezpečnost 

Sopro Armierung není ve smyslu Směrnice GefStoffV/EG nebezpečnou látkou.  

Při práci nutno dodržovat běžné bezpečnostní předpisy. 

Přiřazené S-věty: 
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. 

 
Údaje obsažené v této informaci jsou popisy výrobku. Představují všeobecné pokyny na základě našich zkušeností a testů a nepřihlíží ke 
konkrétnímu případu aplikace. Z údajů nelze vyvozovat žádné nároky na náhradu. V případě potřeby se prosím obraťte na náš technický 
poradenský servis. 
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