AQUAPANEL®

2013-01

Būk tikras, pasirink AQUAPANEL®

AQUAPANEL® baltas dispersinis tinkas
Paruoštas naudoti pagrindas išorės darbams
Medžiaga, naudojimas, darbo eiga, techniniai duomenys
Medžiaga

Naudojimas

Savybės

AQUAPANEL® baltas dispersinis tinkas išorės
darbams naudojamas išorinėms sienoms,
padengtoms AQUAPANEL® gruntu, skirtu
išorės darbams. Jis sudaro sąlygas difuzijai ir
atstumia vandenį, atsparus vandeniui ir
neblunkantis.

AQUAPANEL® baltas dispersinis tinkas išorės
darbams tepamas ant sauso armuojančio
AQUAPANEL® grunto išorės sluoksnio ir
AQUAPANEL® armavimo tinklelio, prieš tai
panaudojus AQUAPANEL® gruntą išorės
darbams.

Pakuotė ir sandėliavimas
25 kg kibiras

AQUAPANEL® balto dispersinio tinko išorės
darbams sudėtyje esančios medžiagos apsaugo išorines sienas nuo grybelio atsiradimo.

AQUAPANEL® baltas dispersinis tinkas išorės
darbams - paruoštas naudoti pagrindas išorės
darbams, tiekiamas pastos konsistencijos. Jis
sudaro sąlygas difuzijai ir atstumia vandenį,
gali būti tepamas rankiniais įrankiais arba
naudojant įrenginį. Tepamas ant AQUAPANEL® grunto, skirto išorės darbams.

Apsaugotoje nuo šalčio patalpoje laikyti iki 12
mėnesių (nuo +5°C iki +25°C).
Prekės kodas: 87268

Darbo eiga

Techniniai duomenys

Kruopščiai išmaišykite kibiro turinį. Įsitikinkite,
kad kibirų partijos numeris sutampa arba
sumaišykite tinko tiek, kad pakankamai užtektų
viso ploto ar tam tikros dalies padengimui.
Pagal grūdelių dydį naudokite nerūdijančio
plieno trintuvę ir po to PVC arba aukštos
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kokybės plieniniu įrankiu išgaukite norimą
struktūrą. Po darbo įrankius tuoj pat nuplaukite
švariu vandeniu. Neišdžiūvę paviršiai turi būti
apsaugoti nuo aplinkos poveikio. Darbo metu
pagrindo, grunto ir oro temperatūra neturi būti
žemesnė kaip +5°C.

(DIN 18556 / 18558 / 52617)
Tankis
Klampumas
Blizgumas

1,9 kg/dm3
pasta
matinis

Išeiga
3,1 kg/m2
Pateikti skaičiai turi būti vertinami kaip apytiksliai. Tikrosios vertės priklauso nuo pagrindo
lygumo ir tinko sluoksnio storio skirtumo.
Rekomenduojama atlikti bandomąjį tinkavimą.

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik
Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.
UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222, faks. +370 5 261 9864
Galimi techniniai medžiagų pokyčiai. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius
gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo nuo produkto tinkamumo patikrinimo. Leidinys saugomas
autoriaus teisių. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.

