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Knauf Feinsteinzeug-Imprägnierung
Plytelių impregnavimo priemonė
Medžiaga, naudojimas, savybės, darbo eiga, techniniai duomenys
Medžiaga

Naudojimas

Savybės

Knauf Feinsteinzeug-Imprägnierung – labai
aktyvi plytelių impregnavimo priemonė.

 Tinkama vidaus patalpoms ir išorei.
 Paruošta naudoti, stipriai veikianti speciali

 Įsigeria į paviršių ir kapiliaruose suformuoja

Sandėliavimas
Galioja 36 mėnesius nuo pagaminimo dienos.
Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje.
Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.
Pakuotė
1 000 ml skardinis indas, apsaugotas nuo
vaikų

impregnavimo priemonė.
 Silpnai drėgmę įgeriančius paviršius apsaugo nuo vandens ir riebalų.
 Kartu galima impregnuoti ir dangos siūles.

labai ploną plėvelę, kuri neleidžia į paviršių
įsigerti vandeniui, riebalams ar nešvarumams. Tokį paviršių labai lengva valyti.
 Atspari UV spinduliams, negeltonuoja.
 Laidi vandens garams, t. y. netrukdo džiūti
statybinėms konstrukcijoms.

Darbo eiga

Pastabos

Techniniai duomenys

Pagrindas. Paviršius turi būti visiškai išdžiūvęs, be dėmių, švarus.

Ne visas silpnai įgeriančias plyteles galima
impregnuoti šia priemone. Ypač probleminės
natūralios, silpnai drėgmę įgeriančios plytelės.
Nežinant, ar plyteles galima valyti šia priemone, patariama atlikti bandomąjį impregnavimą.
Vengti balų susidarymo.
Priemonės likučius pašalinti sausu skudurėliu.
Neleisti priemonės likučiams išdžiūti ant
dengiamos dangos, nes gali susidaryti nenuvalomų dėmių.
Poveikis pasireiškia po 1–3 dienų. Iki tol
paviršių negalima valyti šlapiai.
Silpnėjant poveikiui, priemonę dar kartą
padengti plonu sluoksniu.
Dar kartą impregnuoti po maždaug trejų metų.

Medžiagos pagrindas – daugiau kaip 30 %
alifatinių
angliavandenilių,
siloksaniniai
junginiai.

Darbas su medžiaga. Priemonę tolygiai padenkite švariu teptuku (galima ir skudurėliu) ir
palikite įsigerti. Po maždaug 15–30 min.
medžiagos likutį pašalinkite guminiu valytuvu ir
(arba) sausu skudurėliu. Neleiskite, kad
priemonės likučiai išdžiūtų ant dengiamo
paviršiaus. Paviršių valykite ir sausinkite labai
kruopščiai, stenkitės nevalyti juostomis. Prieš
naudodami priemonę išjunkite grindinį šildymą.

+370 5 213 2222

www.knauf.lt
info@knauf.lt

Darbinė ir
pagrindo temperatūra

+10–25 °C

Džiūvimo laikas /
Galima vaikščioti po

maždaug 30 min.

Skiedimas

naudoti neskiestą

Išeiga

30–40 m²/l

Tankis

0,78 g/cm³

Kvapas

silpnas

Išvaizda

bespalvė, skaidri

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. Pateiktos reikšmės neatleidžia pardavėjo nuo produkto tinkamumo patikrinimo. Leidinys saugomas
autoriaus teisių. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.

