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Būk tikras, pasirink AQUAPANEL®

Baltas sintetinės, silikoninės dervos
tinkas išorės darbams
Medžiaga, naudojimas, darbo eiga, techniniai duomenys
Medžiaga
AQUAPANEL® baltas sintetinės, silikoninės
dervos tinkas išorės darbams – tai pastos
konsistencijos tinkas, skirtas išorės darbams.
Jis sudaro sąlygas difuzijai ir atstumia vandenį, gali būti naudojamas rankiniu būdu arba
įrenginio pagalba. Dengiamas ant AQUAPANEL® klijavimo-armavimo mišinio išorės
darbams. Tinkas yra tamprus ir esant standartinėms sąlygoms, neišsisluoksniuodamas gali
kompensuoti šiluminį plėtimąsi ir susitraukimą.

Savybės
Pakuotė ir sandėliavimas
■ 25 kg kibiras
■ Vėsioje, apsaugotoje nuo šalčio patalpoje
saugojimo laikas 12 mėnesių (nuo +5°C iki
+25°C).
Prekės kodas: 49320

■ Grūdelių dydis 2 mm
■ Atsparus aplinkos poveikiui
■ Sudaro sąlygas difuzijai
■ Galima dažyti

Pagrindas / paruošimas

Darbo eiga

Techniniai duomenys

AQUAPANEL® baltas sintetinės, silikoninės
dervos tinkas dengiamas ant sauso armavimo
sluoksnio, sudaryto iš AQUAPANEL® klijavimoarmavimo mišinio išorės darbams ir AQUAPANEL® armavimo tinklo išorės darbams, prieš
tai panaudojus AQUAPANEL® gruntą išorės
darbams. Po darbo įrankius tuoj pat nuplaukite
švariu vandeniu.

Išmaišykite kibiro turinį. Įsitikinkite, kad kibirų
partijos numeris sutaptų arba užmaišykite tinko
tiek, kad užtektų viso ploto arba tam tikros
dalies padengimui. Naudodami nerūdijančią
lyginimo mentę, užtepkite sluoksnį. Naudodami
PVC ar nerūdijančio plieno įrankį išgaukite
atitinkamą grūdelių dydį ir norimą formą. Po
darbo įrankius tuoj pat nuplaukite švariu vandeniu.

Storis

1,8 kg/dm3

Klampumas

pasta

Sd vertė

<0,1 m

Šiluminis
laidumas λR

0,7 W/mK

Išeiga
■ 3,1 kg/m2
■ apie 8.1 m2 / 25 kg kibiras
Pateikti skaičiai turi būti vertinami kaip apytiksliai. Tikrosios vertės priklauso nuo pagrindo
lygumo ir tinko sluoksnių storio skirtumo.
Rekomenduojama atlikti bandomąjį tinkavimą.
Darbo laikas
Apdorojimo trukmė: apie 12 min./m2
Darbinė temperatūra / klimatas
Nedenkite sluoksnio, jeigu aplinkos ir/arba
sienos temperatūra žemesnė kaip +5°C.
Nesudžiūvusį tinką apsaugokite 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.

