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POLYESTEROVÁ VYZTUŽUJÍCÍ TKANINA   
 

 

PŘEHLED HLAVNÍCH VÝHOD 

 Vysoká pevnost 

 Dobrá průtažnost 

 

 

INFORMACE O VÝROBKU 
 

Popis 
REPOMA® Fabric je vynikající vyztužující tkanina s výrazný-

mi přednostmi oproti sklolaminátovým a jiným organickým 

tkaninám. 
 

Použití 
REPOMA® Fabric se používá jako vyztužující tkanina pro 

opravy a jako zesílení střešního systému Repoma®, systému 

Vulkem® Quick pro balkóny, terasy a systém Duracon®. 

 

Poznámky 
REPOMA® Fabric musí být suchá za všech okolností. 

 

Balení 
Role, 0,15 m x 91,5 m, 

Role, 1,02 m x 98,8 m. 

 

Barva: bílá. 

 

TECHNICKÉ INFORMACE 
 
Hmotnost na 1 m2: 100 g  

Tažný odpor: 23 kg ASTM-D 1682 

Průtažnost v %: 65%  

Odolnost proti protažení: 7,25 kg ASTM-D 1117 

Mez přetržení: 80 kg ASTM-D 3786 

Odolnost proti povětrnostním 

vlivům: 
výborná  

 

Důležité: Vždy pokládejte stranu tkaniny s vystupujícími 

vlákny směrem dolů. 

 

 

 

 

 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 

Pro opravu bublin na střechách: 

Rozřízněte všechny bubliny na střeše. Očistěte suchý 

podklad a odstraňte kamínky, nečistoty a prach. 

Rozbalte REPOMA® Fabric a odřízněte kus 10x větší než je 

opravovaná plocha. 

Aplikujte REPOMA® Systém (viz technické listy, skladby a 

montážní návod systému REPOMA®). 

 

Pro vyztužení střešní hydroizolace: 

Použití tkaniny 
Stará asfaltová lepenka Celkové vyztužení tkaninou 

Modifikovaný bitumen Celkové vyztužení tkaninou 

Podklad na cementovém 

základu /beton 
Lokální vyztužení tkaninou 

Na kov Lokální vyztužení tkaninou 

Na dřevo Spáry a lokální vyztužení tkaninou 

Izolace z minerální vlny Celkové vyztužení tkaninou 

Na polyesterové vrstvy Lokální vyztužení tkaninou 

Na PVC fólie Celkové vyztužení tkaninou 

 

Na balkony: 

REPOMA® Fabric se hlavně využívá s membránou Vulkem® 

Quick Thix na styku vodorovných a svislých konstrukcí (viz 

technické listy, skladby a montážní návod systému Vulkem® 

Quick). 

 

Pokyny pro aplikaci tkaniny v systémech čerstvý do čers-

tvého (např. vyztužení střešního systému REPOMA®): 

Způsob pokládky tkaniny je důležitý pro zamezení oddě-

lení vrstev nebo problémů s bublinami v souvislosti s te-

pelnou roztažností a smrštivostí materiálů. Cílem aplikace 

v systémech čerstvý do čerstvého je přesycení tkaniny 

nejen po obou jejích stranách, ale i prostřednictvím mik-

roskopických vpichů vzniklých prošíváním tkaniny. 

Pro dosažení tohoto přesycení vždy postupujte dle ná-

sledujících pokynů. 

 Aplikujte 1,2 kg/m2 membrány s přesahem min. 5 cm 

kolem tkaniny. Množství membrány potřebné k vypl-

nění trhlin není započítáno. Reálná spotřeba závisí na 

hloubce, šířce a délce trhlin. 

 U rolí 1,02 x 98,8 m nechávejte tkaninu v rolích a ne-

odřezávejte ji dopředu. 

 Pokládejte prošívanou tkaninu ihned do čerstvé, ne-

zavadlé membrány. Použijte roli samotnou pro odba-

lení tkaniny tak, že jeden montážník tkaninu pevně 

drží na straně jedné a druhý tkaninu postupně odbalu-

je a zatlačuje do čerstvé membrány, přičemž dohlíží, 
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aby membrána přesytila tkaninu a prostoupila skrz 

vpichy vzniklé prošíváním. 

 Tkaninu a membránu vyrovnejte a uhlaďte pomocí 

malířských válečků a zároveň zajistěte odstranění 

všech vln a vzduchových bublin. 

 Když membrána prostoupí skrz tkaninu, je to signál 

pro přikročení k dalšímu kroku, což je aplikace horní 

vrstvy membrány na již položenou tkaninu v dostateč-

ném množství. Z důvodu rychlého tuhnutí systému je 

nutné zároveň přikročit k dalšímu nanášení spodní 

vrstvy membrány na podklad a k pokračování v odba-

lování tkaniny.  

 Při aplikaci horní vrstvy rovnou nalijte dostatečné 

množství membrány (1,6 kg/m2) na již položenou tka-

ninu a na ještě čerstvou membránu pod ní, následně 

rozprostřete membránu pomocí malířského válečku 

s přesahem min. 5 cm kolem tkaniny po obvodu. 

 Ponechte membránu zcela vyzrát. 

 Aplikujte barevný vrchní lak. 

 

Skladování 
Skladujte v suchých podmínkách. 

 

Skladovatelnost 
Minimálně 2 roky. 

 

OCHRANA ZDRAVÍ a BEZPEČNOST PRÁCE 
Nerelevantní 
 

TECHNICKÉ SLUŽBY 
Kontaktujte TECONS spol. s r.o., www.tecons.cz. 

 
ZÁRUKA 
Skupina RPM Belgium Group poskytuje takovou záruku 

na zboží, že veškeré výrobky budou bez vad a že vymění 

prokazatelně vadné materiály, avšak neposkytuje záruku 

na barevnost. 

Informace a doporučení zde uvedené jsou považovány 

skupinou RPM Belgium Group za přesné a spolehlivé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Informace obsažené v tomto technickém listě plně nahrazují všechna předchozí data týkající se tohoto produktu a jeho aplikace. Pokyny k použití a technické údaje 
týkající se našich produktů jsou pouze orientační. Kupující je zodpovědný za aplikaci těchto produktů, a to i ve vztahu k třetím osobám. 


