
Knauf Gitex - Autex
Autex voor cement- en kalkhoudende mortels 
Gitex voor gipsmortels
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Materiaal

Knauf wapeningsweefsel is een gaasvormig glas

vezelweefsel van zuiver Eglas. Dit wordt uit alkalivrije 

vezels vervaardigd. Door de uitstekende hechting van 

de glasvezeldraden onderling (hoge trekvastheid) en 

de alkalische bestendigheid worden de goede fysische 

en chemische eigenschappen gegarandeerd.

De Knauf wapeningsweefsels worden voornamelijk  

op wandvlakken gebruikt. Op plaatsen waar labiele 

ondergronden gewapend moeten worden, waar  

bestaande scheurvorming is of op plaatsen waar 

scheurvorming te verwachten is. De Knauf 

wapenings weefsels zijn echter ook uitstekend ge

schikt voor het overspannen van sleuven en gaten.

 . Niet rottend

 . Onbeperkt houdbaar

 . Roestvrij

 . Gemakkelijk te transporteren

 .  Heel gemakkelijk met een mes op de juiste  

grootte te brengen

 . Gemakkelijk te hanteren en te verwerken

 . Leverbaar in verschillende breedtes 

Toepassingsgebied Voordelen



Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Onze garantie heeft uitsluitend betrekking op de onberispelijke kwaliteit van ons materiaal. Gegevens omtrent verbruik, hoeveelheden en uitvoering zijn 
referentiewaarden die in geval van sterk afwijkende omstandigheden niet zonder meer kunnen worden overgenomen. Alle rechten voorbehouden. Veranderingen, nadrukken en overname fotomateriaal, 
ook wanneer deze in uittreksel plaatsvinden, vereisen de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Knauf. Met deze uitgave zijn alle voorgaande versies vervallen.

Constructieve, statische en fysische eigenschappen van de Knauf systemen worden gewaarborgd op voorwaarde dat uitsluitend 
gebruik wordt gemaakt van de onderdelen van de Knauf systemen en de door Knauf speciaal aanbevolen producten.
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Kwaliteit

Afhankelijk van de eisen kunnen verschillende weefsel

kwaliteiten worden gebruikt.

Uit ervaring is gebleken dat ter vermijding van schade

en voor het overspannen van gaten en sleuven met een 

gipsmortel de toepassing van gipspleisterwapening 

Gitex-weefsel het best geschikt is.

Wij adviseren dringend om bij gebruik van cement/

kalkmortels alleen Autex te gebruiken.

Dankzij jarenlange productieervaring en constante 

kwaliteitsbewaking door neutrale overheidsinstituten 

hebben Gitex en Autex een constante, uitstekende

sterkte. Desondanks kan het bij extreme belastingen 

noodzakelijk zijn om extra wapeningsweefsels te  

verwerken.

Naam Toepassing Lengte rol Gewicht g/m3 ca. Maaswijdte mm Breekkracht 
schering ca.

volgens
DIN 53857 inslag

Leverbare
breedten in cm

Gitex
Als wapening van gips pleisters en 
overspannen van sleuven in binnen
wanden tot 50 cm breedte

100 m 90 5 280 N / cm
1370 N / 5 cm

240 N / cm
1170 N / 5 cm 100, 25

Gitex LW

Als wapening van gips pleisters en 
overspannen van gleuven in binnen
wanden tot 50 cm breedte, waar licht 
materiaal en geringe scheurkracht 
voldoende zijn

100 m 70 3,5 200 N / cm
980 N / 5 cm

200 N / cm
980 N / 5 cm 100, 25

Autex
super

Voor cementmortels 50 m 200 6 520 N / cm
2550 N / 5 cm

500 N / cm
2450 N / 5 cm 100, 25

Autex
speciaal
LW

Voor cementmortels, waar licht  
materiaal en geringe scheursterkte 
voldoende zijn

50 m 125 7 300 N / cm
1470 N / 5 cm

350 N / cm
1710 N / 5 cm 100

Autex
super
WM

Voor cementmortels, vooral isolerende 
pleisters, waar wijde mazen vereist zijn 50 m 200 9 460 N / cm

2254 N / 5 cm
640 N / cm
3140 N / 5 cm 100

VWsG Volledig warmteisolerend weefsel 50 m 160 3 350 N / cm
1720 N / 5 cm

420 N / cm
2060 N / 5 cm 100
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