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Būk tikras, pasirink AQUAPANEL®

Klijavimo-armavimo mišinys
Cementinis armavimo mišinys, papildytas sintetine derva
Medžiaga, naudojimas, darbo eiga, techniniai duomenys
Medžiaga
AQUAPANEL® klijavimo-armavimo mišinys,
skirtas išorės darbams – cementinis, papildytas sintetine derva mišinys. Naudojamas kaip
AQUAPANEL® cementinių išorės plokščių
pagrindas, kai baigiamajam plonam sluoksniui
naudojamas dekoratyvinis tinkas.

Naudojimas
Pakuotė ir sandėliavimas
■ 25 kg maišas
■ Apsaugokite nuo drėgmės, laikymo laikas:
6 mėnesiai sausoje patalpoje
Prekės kodas: 49157

Rankiniam naudojimui: maišo turinį sumaišykite su 5 litrais vandens. Sunaudokite ir išformuokite užmaišytą tinką per 45 minutes.
Naudojant įrengimą: pradžioje įpilkite 140 litrų
vandens ir užtikrinkite, kad būtų gauta skysta
konsistencija.

Mišinio paruošimas

Darbo eiga

Techniniai duomenys

AQUAPANEL® cementinė plokštė turi būti
tinkamai pritvirtinta prie švarios ir nedulkėtos
laikančiosios konstrukcijos.

Užtepkite 5-7 mm storio AQUAPANEL® klijavimo-armavimo mišinio sluoksnį ir paskirstykite,
kad gautumėte plokščią ir lygų paviršių. Įspauskite AQUAPANEL® armavimo tinklelį visame
paviršiuje, užtikrinkite, kad jis nesusiraukšlėtų,
būtų arti paviršiaus ir sujungimo vietose
persidengtų 10 cm. Dengimo laikas – apie 15
min. Išlaikymo laikas apie 20 min. esant +20°C.
Kai tinko sluoksniai yra < 1 mm storio arba
kartoniniams bei dažomiems paviršiams, 33 cm
pločio AQUAPANEL® armavimo juostą, skirtą
išoriniams darbams, reikia klijuoti virš plokščių
sujungimų. Tokiu atveju, AQUAPANEL® juosta
(10 cm) gali būti nenaudojama. AQUAPANEL®
armavimo tinklelis naudojamas visam
paviršiaus plotui.

AQUAPANEL® klijavimo-armavimo mišinys
pagal EN 998 – 1 yra armavimo - klijavimo
mišinys (GP), skirtas vidaus ir išorės darbams
(CS II).

Bendras suformuoto armavimo sluoksnio
storis, naudojant AQUAPANEL® klijavimoarmavimo mišinį ir AQUAPANEL® armavimo
tinklelį, turi būti bent 5mm. Dengimo laikas
sumaišytam mišiniui yra 45 minutės esant
+20°C. Prieš atliekant tolimesnius darbus,
užtikrinkite, kad džiuvimo trukmė būtų 1 mm
storio sluoksnis per dieną.

Reakcija į ugnies poveikį

A2

Vandens įgėrimas

W2

Vandens garų difuzijos koef. µ 11
Sukietėjusio mišinio tankis

1,35 Kg / dm³

Miltelių tankis

1,4 Kg / dm³

Šilumos laidumas
λ10,sausas

≤ 0,47 W/(m·K), P=50%

(lent. vertė EN 1745) ≤ 0,54 W/(m·K), P=90%
Išeiga
■ 5 mm pagrindui apie 7.8 kg/m2, naudojant
standartinę trintuvę
■ 3.2 m2/maišas
Darbo laikas
Rankiniu būdu: apie 8 min./m2
Įrenginiu: apie 6 min./m2
Darbinė temperatūra / klimatas
Nenaudokite, kai oro ir/arba sienos temperatūra yra žemesnė kaip +5°C. Apsaugokite
nesudžiuvusį tinką nuo šalčio poveikio ir greito
džiūvimo.
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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.

