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Knauf Gitex - Gitex LW -
Autex Universeel - Isoltex
Glasvezelweefsel voor de wapening van pleisterlagen

Knauf Gitex - Gitex LW - Autex Universeel -
Isoltex zi jn gaasvormige glasvezelweefsels
met een alkalibestendige kwaliteit en een
hoge weerstand tegen t rekkrachten.  Z i j
worden geleverd onder de vorm van rollen in
diverse breedtes.

Knauf Gitex - Gitex LW - Autex Universeel -
Isoltex zi jn glasvezelweefsels die lokaal (vb.
ter plaatse van sleuven, barsten of gaten in
de ondergrond, van de overgang van ver-
schil lende ondergronden, van hoeken van
ramen of deuren, …) of volvlakkig (vb. op
labiele ondergronden zoals oude metsel-
werken, op isolatiematerialen, …) worden
toegepast als wapening in pleisterlagen. Zij
worden toegepast  daar waar er  scheur-
vorming in de pleister laag kan verwacht
worden.

Knauf Gitex wordt uitsluitend gebruikt in
binnenbereik en in combinatie met gips-
gebonden ple is ters zoals Knauf
Goldband, Goldband XT, Rotband, MP 75
of MP 2 . Het wordt o.a. toegepast in het
geval  van muurverwarmingsystemen,
ondergronden bestaande ui t  EPS,

houtwolcementpanelen …
Knauf Gitex LW wordt uitsluitend gebruikt
in binnenbereik en in combinat ie met
gipsgebonden ple isters,  daar waar er
weinig spanningen in de ondergrond te
verwachten zijn en waar een geringere
weerstand tegen t rekkrachten in het
glasvezelweefsel volstaat.
Knauf Autex Universeel wordt gebruikt in
binnen- en buitenbereik in combinat ie
met  cement- ,  ka lk- ,  of  ka lkcement-
gebonden ple isters.  In het  geval  van
toepassingen in buitenbereik wordt in het
buitenpleister systematisch een strook
(ca. 40 x 50 cm) van dit glasvezelweefsel
voorzien, diagonaal, ter plaatse van alle
hoeken van ramen en deuren.
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Verwerking

Knauf Glasvezelweefsels in de gewenste
maat snijden met behulp van een mes of een
cut ter.  Z i j  worden steeds in de verse
ple is ter laag ingebed.  Het  wapeningsnet
dient  net  onder het  p le is teropperv lak
geplaatst te worden, op 1/3 van de dikte van
de pleisterlaag naar buiten toe. Ter plaatse
van de aansluit ingen van de weefsels dient
er steeds een over lapping van minimaal
10 cm voorzien te worden. Het wapeningsnet
dient overal met pleister bedekt te zi jn.

Opmerkingen
Door het  gebruik van Knauf
Glasvezelweefsels wordt  het  r is ico op
barstvorming in de pleisterlaag beperkt. Het
wordt  echter  n iet  vol ledig u i tgesloten
aangezien dit steeds afhankeli jk bl i j f t  van de
stabi l i te i t  en de bewegingen van de
ondergrond.  Ui tzet t ingsvoegen in de
ondergrond dienen overgenomen te worden
in de pleisterlaag en kunnen niet met behulp
van p le is ters en g lasvezelwapeningen
overbrugd worden.
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Het onderhavige technische blad annuleert alle voorgaande. Onze garantie heeft uitsluitend betrekking op de
onberispelijke kwaliteit van ons materiaal. De gegevens betreffende verbruik, hoeveelheid en uitvoering zijn referentiewaarden die in geval van sterk
afwijkende omstandigheden niet zondermeer kunnen worden overgenomen. Alle rechten voorbehouden. Veranderingen, nadruk en overname van
fotomateriaal, ook wanneer het enkel om uittreksels ervan gaat, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van de maatschappij Knauf.

Toepassingsgebied

Knauf  Iso l tex wordt  voornamel i jk
toegepast als volvlakkig glasvezelweefsel
in  de wapeningsmorte ls  (vb.  Knauf
SM 700, Lustro, Sockel SM 307) van de
gevel iso lat iesystemen Knauf  A1,  B1,
Volamit ,  A1- lamel len of  Pol l imel .
Systematisch en bi jkomend wordt een
strook (ca. 40 x 50 cm) van dit glasvezel-
weefsel voorzien in de wapeningsmortel,
diagonaal, ter plaatse van alle hoeken
van ramen en deuren. Eveneens toepas-
baar in cement-, kalk- of kalkcementge-
bonden pleisterlagen die rechtstreeks op
de ondergrond aangebracht worden.
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