
 

BETOSAN s.r.o. – sana ční a speciální materiály pro stavebnictví 

ČSN EN ISO 9001; ČSN EN ISO 14001; ČSN OHSAS 18001  

S
A

N
A

C
E

 Ž
E

LE
Z

O
B

E
T

O
N

U
 

  list 36 
    str. 1/2 

2
ARMOBET BW  
Bazaltová výztužná sí ťka – sou část zesilovacího systému BETOSAN   
1. Charakteristika výrobku 
ARMOBET BW je dvousm ěrná bazaltová tkanina – výztužná sí ťka. 

� vhodná k  vyztužení a přikotvení k podkladu 
� vhodná do korozně problematických podmínek 
� nevyžaduje zvýšené krytí  
� trvale alkalicky odolná 

� žárově odolná, nehořlavá 

2. Použití 
ARMOBET BW je dvousměrná bazaltová tkanina s kolmými směry vláken. Tkanina se používá jako výztužná 
vložka do cementových a polymercementových hmot, zejména řady MONOCRETE PPE (TH), WATERFIX XP 
(TH), MONOCRETE MPH a dalších. Používá se zejména pro tzv. mechanické kotvení na problematických pod-
kladech (kontaminace starými nátěry, snížená povrchová pevnost podkladu apod.), dále v chemicky agresivním 
prostředí, tam kde nelze zvýšit krytí ocelové výztuže apod. 

3. Fyzikální a mechanické parametry  

Charakteristické vlastnosti  

 ARMOBET BW 22/22/1 ARMOBET BW 30/30/1 

Gramáž síťky (g/m2) 260 ± 30 250 ± 10 

Pevnost v tahu vlákna (mN/tex) > 700 > 700 

Pevnost v tahu síťky  
– v obou hlavních směrech (kN/m) 

> 50 > 55 

Prodloužení při přetržení  
– v obou hlavních směrech (%) 

2,5 ± 1 2,5 ± 1 

Geometrie výztužné síťky  
0/90°,  22x22mm, 
otevřená mřížka 

0/90°,  30x30mm, 
 otevřená mřížka 

Hustota vlákna (g/cm3) 2,67 ± 5% 2,67 ± 5% 

Bod tání (oC) 1350 ± 100 1350 ± 100 

Porovnání vlastností bazaltových vláken s ostatními typy vláken 

Vlastnosti jednotlivých vláken bazaltové 
vlákno E - sklo S - sklo polypropylén 

Tahová pevnost (MPa) 4000 ÷ 
4300 

3450 ÷ 
3800 < 3500 450 ÷ 600 

Tahový modul pružnosti (GPa) 84 ÷ 87 72 ÷ 76 72 13 
 

4. Zkušební atesty 
Výrobek je certifikován podle § 12 zákona č. 22/1997 Sb. a podle § 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném 
znění. 
Průběžnou nezávislou kontrolu kvality výroby zajišťuje AZL 1687 LABBET®. 
Dozor nad systémy managementu kvality, vztahu k životnímu prostředí a BOZP provádí certifikační orgán 
č. 3029. 

5. Pokyny pro zpracování 
Síťka ARMOBET BW je přímo určena pro zesilování bez nutnosti dalších úprav. K úpravě rozměrů síťky je mož-
né používat běžné řezací či střihací nástroje. Prvým technologickým krokem bude celoplošné mechanické od-
stranění stávajících poškozených povrchových vrstev betonu a následné očištění povrchu tlakovou vodou (do 500 
bar). Účelem je  odrezení korodující výztuže a současně odstranění nesoudržných úlomků betonu, prachu a dal-
ších separujících složek z povrchu sanované konstrukce. 
Pro přikotvení bazaltové síťky budou v povrchu (podkladu) vytvořeny kotevní otvory a to nejlépe vyvrtáním otvorů 
o minimálním průměru 12mm a hloubce 75 až 100 mm. Otvory budou zbaveny prachu a propláchnuty. Vhodný 
počet kotevních otvorů je min. 4 na 1m2.  
Do takto vytvořených a řádně provlhčených otvorů bude vpravena rozpínavá malta SUPERFIX TH f a ihned do 
čerstvé malty budou vtlačeny bazaltové kotvy ARMOBET BW - vláknité kotvy  (pramence bazaltového vlákna 
opatřené krytím z plastové trubičky). S technologickou prodlevou 24 hodin bude řádně provlhčený podklad pře-
vrstven, např. klasickým zednickým způsobem, zvolenou cementovou či polymercementovou kompozicí (např.  
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MONOCRETE PPE (TH), WATERFIX XP (TH), MONOCRETE MPH síranovzdornou stěrkou MONOCRETE TH 
rapid apod.) v min.  tloušťce 3mm. Ihned po nanesení stěrky bude do ještě čerstvého materiálu vložena (vtlače-
na) bazaltová síťka ARMOBET BW . Následně bude síťka k povrchu přikotvena bazaltovými kotvami a sice tak, 
že z pramenců se stáhne plastový kryt a jednotlivá vlákna se rozprostřou do pokud možno pravidelného kruhu a 
ihned po vtlačení do podkladní malty/stěrky se ještě za čerstva převrství. Následně (po cca 6 až 24 hodinách) 
bude nanesena druhá vrstva malty/stěrky tak, aby byla síťka ARMOBET BW dokonale převrstvena.  

6. Vydatnost 
Spotřeba síťky ARMOBET BW odvisí od geometrie povrchu. Obvykle lze počítat s 10% plochy síťky navíc na 
prořez a překrytí pruhů síťky. 
Pro zkracování či zužování síťky je nejvhodnější použít kvalitní řezací nůž. 

7. Balení a skladování 
ARMOBET BW 22/22/1 dvousměrná bazaltová tkanina se dodává v roli o šířce 100 cm a délce 50 m, jedna role 
obsahuje 50 m2  tkaniny. ARMOBET BW 30/30/1 dvousměrná bazaltová tkanina se dodává v roli o šířce 100 cm 
a délce 100 m, jedna role obsahuje 100 m2 tkaniny.  Po dohodě je možné dodat tkaninu i v kratších délkách, 
minimálně však v délce jednoho metru. 
Doba skladovatelnosti na suchém místě není omezena. Role je nutno skladovat horizontálně, v žádném p řípadě 
se tkanina nem ůže skladovat vertikáln ě. Nesprávný způsob skladování může tkaninu nenávratně zdeformovat 
a tím znemožnit její použití.  

8. Ochrana zdraví p ři práci 
Při manipulaci s tkaninou se doporučuje použití ochranných rukavic proti podráždění pokožky, ochranných brýlí 
proti podráždění očí a z důvodu možného polétavého prachu použití protiprachové masky. 

9. Důležité upozorn ění 
Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z 
oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmín-
kách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vli-
vům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených in-
formací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá 
doporučení firmy BETOSAN s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné 
informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěch zaručujícímu posouzení firmou BETOSAN s.r.o. Aplikátor 
musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majet-
ková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a 
dodacím podmínkám". Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrob-
ku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.betosan.cz. 
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