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Výstuž trhlín GL 
(Rissarmierung GL) 

 
 vysoká pevnosť spoja 
 jednoduché spracovanie   
 malá hrúbka zabudovania 
 interiér a exteriér             
 

Popis výrobku 
 
Výstuž trhlín s vysokou pevnosťou v ťahu, 
prenášajúca mierne pohyby a pnutia podkladu. 
 

Použitie 
 
Vďaka vysokej pevnosti v ťahu je Murexin výstuž trhlín 
GL vhodná na spevnenie a vystuženie trhlín, 
pracovných škár a pri zmenách podkladového 
materiálu so škárami do 5 mm. V určitých prípadoch 
môže nahrádzať bežné zošívanie podkladu sponami.. 
 

Balenie a skladovanie 
 
Balenie 
7,2 m2 rolka ; 96 ks / paleta 
šírka: 60 cm dĺžka: 12 bm 
 
Skladovanie 
V suchu, v pôvodných neotvorených obaloch.  
Doba skladovania: min. 2 roky. 

 

Technické údaje 
 
Platí pre teplotu 20°C a rel. vlhkosť vzduchu 60 %. 

Pevnosť v ťahu:   cca 3500 N/mm2  
Modul pružnosti:   cca 2000 N/mm2  
Pomerné predĺženie:   cca 2,5%  
Trieda reakcie na oheň:   A1 
 

Skúšané podľa: 
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Spracovanie 
 
Podklad 
Podklad musí byť suchý, nezmrznutý, pevný, nosný, 
tvarovo stály, zbavený prachu, mastnoty, olejov, 
tukov, antiadhéznych prostriedkov a iných nečistôt a 
bez uvoľnených častí. Podklad musí spĺňať náležitosti 
platných noriem a predpisov.   
 
Vhodné použitie: pre trhliny s miernymi pohybmi 
(trhliny a škáry do šírky 5 mm)  
• potery všetkých druhov  
• prostý betón  
• drevotrieskové dosky  
• podlahové vykurovanie  
• zosilňujúce tkaniny  
• zdvojené podlahy 
 
Nevhodné použitie: plasty, kov 
  
Príprava podkladu 

Nesúdržné vrstvy a šlemy odstráňte vhodným 
spôsobom (napr. brúsením). Podklad očistite, 
zbavený prachu, napenetrujte s vhodnou penetráciou. 
 
Spracovanie 
Pás výstuže trhlín GL vložte do tenkej, čerstvej 
rovnomerne hrubej vrstvy výplňovej a oprávkovej 
hmoty SF 83 alebo lepiacej malty min. triedy C2FTS1, 
fóliou smerom hore, tak aby pás presahoval trhlinu 
cca 25-30 cm na obe strany a vlákna boli orientované 
kolmo na trhlinu. Následne celoplošne zatlačte do 
maltového lôžka. Jednotlivé pásy ukladajte bez 
presahu. Po zatuhnutí oprávkovej hmoty opatrne 
odstráňte fóliu. 
  
 
 
 
 

 

Pre perfektný systém  
 
 

 

       
 

Ochrana pri práci 
Špecifické informácie o výrobku pokiaľ ide o jeho zloženie, vplyvoch na životné prostredie, čistenie a zodpovedajúcich 
opatreniach pri jeho likvidácii nájdete v Karta bezpečnostných údajov. 

Dôležité  
Dodržiavajte normy, smernice a technické listy týkajúce sa vlastností podkladu. Nespracovávajte pri teplotách pod +5°C. 
Vysoká vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, vyššie teploty a nižšia vzdušná vlhkosť tieto procesy 
urýchľujú. Nepridávajte žiadny iný materiál.  
Obsah tohto listu vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov založených na dlhodobom výskume a praxi. Kvalitu našich materiálov garantujeme našimi 
obchodnými a dodacími podmienkami. List nemá právnu záväznosť a nezakladá ani zmluvné právne vzťahy, ani nie je súčasťou kúpnej zmluvy. Uvádzame len 
obmedzené informácie, ktoré však môžu pomôcť vylúčiť možné riziká chýb. Prirodzene nemôžeme zahrnúť všetky špeciálne okolnosti súčasných a budúcich prípadov 
použitia výrobku. Údaje, pri ktorých predpokladáme v odbornej verejnosti všeobecnú znalosť, neuvádzame. Užívateľ sa nemôže zriecť zodpovednosti za odborné 
spracovanie materiálu ani konzultáciou pri nejasnostiach, ani skúškou na mieste aplikácie. Vydaním nového technického listu stráca tento výtlačok svoju platnosť. 
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