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1) Výrobek: FIXAČNÍ SÍŤ
- pro stěnové – stropní vytápění

2) Typ: IVAR.FIXSIT-ST 

3) Charakteristika použití:

 Fixační textilní síť se skelnými vlákny je nezbytnou a povinnou součástí konstrukce
stěnového nebo stropního vytápění.

 Je určena k vyztužení omítky, k zajištění její větší pevnosti, zabraňuje vzniku trhlin
způsobených vlivem teplotní dilatace omítky.

4) Tabulka s objednacím kódem a základními údaji:

KÓD TYP SPECIFIKACE 
28130726 IVAR.FIXSIT-ST 1000 x 1 mm 

5) Základní technické parametry:

 šíře 1000 mm, tloušťka 1 mm
 materiál: textilní síť vyztužená skelnými vlákny
 balení 50 m²
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6) Ilustrační foto: 
 

 
 
 

7) Poznámka: 
 

 Odborná realizace omítek je základním předpokladem spolehlivě a bezchybně fungujícího 
stěnového a stropního vytápění. 

 Při instalaci fixační sítě je nutné dodržovat návody a technické údaje výrobců omítek. 
 Doplňující technické informace týkající se návrhu a dimenzování rozvodů, výkonových 

parametrů, tlakových ztrát potrubí a místních odporů najdete v Technickém a montážním 
manuálu IVARTRIO 1.8, který Vám jsme schopni obratem poskytnout na 
https://www.ivarcs.cz/katalog/vytapeni-ivartrio/#materials 
 

 
8) Upozornění: 

 
 Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez 

předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků 
uvedených v tomto technickém listu. 

 Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo 
vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.  

 Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat 
platné normativy a platné technické předpisy. 

 Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, 
rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení 
v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.  

 Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost. 
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