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Būk tikras, pasirink AQUAPANEL®

Pilkas siūlių armavimo mišinys
Cementinis siūlių armavimo mišinys

Medžiaga, naudojimas, darbo eiga, techniniai duomenys
Medžiaga
AQUAPANEL® pilkas siūlių armavimo mišinys
– tai cementinis užpildas, skirtas viso
paviršiaus sujungimų glaistymui rankiniu
būdu. Sujungimai yra sutvirtinami AQUAPANEL® pilku siūlių armavimo mišiniu ir
AQUAPANEL® juosta (10 cm).

Produktas tinkamas naudoti kaip sujungiamasis užpildas su AQUAPANEL® cementinėmis
vidaus plokštėmis (luboms) ir AQUAPANEL®
cementinėmis išorės plokštėmis
(sienoms ir luboms).

Pakuotė ir sandėliavimas
■ 20 kg maišas
■ Maišus saugoti sausoje vietoje. Sugadintų
maišų turinį supilkite į talpas ir juos sunaudokite pirmiausiai.
■ Saugojimo laikas sandarioje pakuotėje yra
12 mėnesių
Prekės kodas: 131094

Pagrindas / paruošimas

Darbo eiga

Techniniai duomenys

AQUAPANEL® cementinės plokštės turi būti
sausos, švarios ir be dulkių, bei tvirtai pritvirtintos prie pagrindo.

Įrankiai: Mentė/trintuvė/siūlių peilis.

Išeiga
■ Sujungimai: apie 0,7 kg/m2

Maišymas
Įpilkite 20 kg AQUAPANEL® pilko siūlių armavimo mišinio į 6,8 l šalto, švaraus vandens (0,34
l vandens/kg AQUAPANEL® pilko siūlių armavimo mišinio).
Mes rekomenduojame naudoti 600 aps./min.
maišyklę. Naudokite švarią maišymo talpą ir
įrankius.

Užpildykite sujungimus, užklijuokite AQUAPANEL® juostą (10 cm) ir įspauskite ją trintuvės
pagalba. Prieš dengdami, jei reikia, papildomą
sluoksnį, leiskite ankstesniam sluoksniui
išdžiūti arba sukietėti. Taip pat uždenkite
savisriegių galvutes ir pan.
Po darbo įrankius ir prietaisus tuoj pat nuplaukite švariu vandeniu.

Darbo laikas
Medžiaga pradeda kietėti po 45 minučių nuo
išmaišymo. Purvina maišymo talpa arba
įrankiai, aukšta temperatūra arba vėjas gali
sutrumpinti darbo laiką. Nenaudokite medžiagos, jeigu ji pradėjo stingti.
Sienos siūlės: apie 12 min./m2 (įskaitant montavimą, savisriegių įsukimą ir sujungimų juostos
įspaudimą – tik AQUAPANEL® cementinėms
išorės plokštėms).
Lubų siūlės: apie 18 min./m2 (įskaitant montavimą, savisriegių įsukimą ir sujungimų juostos
uždėjimą).
Darbinė temperatūra / klimatas
AQUAPANEL® pilkas siūlių armavimo mišinys
turi būti naudojamas tik prisitaikiusioms prie
aplinkos sąlygų AQUAPANEL® cementinėms
plokštėms. Medžiagos, aplinkos ir pagrindo
temperatūra neturi būti žemesnė kaip +5°C.
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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.

