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Knauf Finishspachtel weiß
baltas cemento glaistas 0–5 mm
Medžiaga, panaudojimo sritis, savybės, darbo eiga,
techninės charakteristikos, kitos nuorodos
Medžiaga

Naudojimas

Savybės

Knauf Finishspachtel weiß yra iš anksto gamykloje
sumaišytas, pagerintas sintetinėmis medžiagomis,
balto cemento glaistas.
Tinka dirbti rankomis.

0–5 mm storio sluoksnio nelygumams išlyginti.
Naudojama ant mineralinių pagrindų išorėje ir vidaus patalpose.

■
■
■
■

Sandėliavimas
Sausose patalpose ant padėklo galima sandėliuoti
ne ilgiau 12 mėnesių. Praplyšusius maišus sandariai uždarykite.
Pakuotė
25 kg

Prekės kodas
132365

Universalus panaudojimas
Balta spalva
Galima dažyti
Paprasta darbo eiga
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Knauf Finishspachtel weiß
baltas cemento glaistas 0–5 mm
Pagrindas

Darbo eiga

Techniniai duomenys

Pagrindas turi būti sausas, nedulkėtas, be atplaišų
ir išdūlėjimų, neįšalęs, atlaikantis apkrovas.
Tinka ant visų įprastinių statybinių pagrindų, tokių
kaip betonas, kalkių cemento tinkas.

Knauf Finishspachtel suberkite į švarų vandenį
(1 kg + maždaug 0,3 l) ir maišykite tol, kol neliks
gumuliukų. Palaukite 5 minutes, kol subręs ir,
išmaišykite dar kartą.

Grūdelių dydis:
Lenkimo tvirtumas tempiant
Gniuždymo stipris:
Sukibimo tvirtumas
Normalus sluoksnio storis:

Pagrindo paruošimas:
Jei pagrindai skirtingai arba labai sugeriantys
gruntuokite Knauf Tiefengrund arba Knauf
Stuckprimer, jei pagrindas betoninis, gruntuokite
Knauf Haftemulsion sluoksniu.

Vandens pilama atsižvelgiant į pageidaujamą
darbui konsistenciją.
Galima maišyti rankiniu būdu arba lėtai besisukančiu sraigtiniu maišytuvu.

iki 0,3 mm
≥ 2,5 MPa
≥ 9 MPa
≥ 0,3 MPa
0 - 5 mm

Medžiagos sąnaudos
Maždaug 1,2 kg/m²/mm, atsižvelgiant į pagrindo
savybes.

Mišinys turi būti be gumuliukų ir vientisas.
Glaistikle arba braukte lygiai padenkite pagrindą
pageidaujamo storio sluoksniu. Apdžiūvus galima
išlyginti.

Darbo temperatūra

Džiūvimo ir darbo trukmė

Pastabos

Oro ir pastato temperatūra darbo ir džiūvimo metu
turi būti virš +5°C .
Saugokite nuo lietaus ir tiesioginių saulės spindulių.

Užmaišyta medžiaga tinka darbui maždaug
2-3 valandas.
Sukietėjimo trukmė priklauso nuo sluoksnio
storio, pagrindo ir meteorologinių sąlygų.
Kai visiškai išdžius, dažykite ar klijuokite sienų
dangas.

Knauf Finishspachtel weiß negalima maišyti su kitomis medžiagomis, nes susidarius atitinkamoms
sąlygoms, savybės gali labai pasikeisti.
Baigus darbą, įrankius kuo greičiau nuplaukite
vandeniu.

Kokybės užtikrinimas. Gamyklos laboratorijoje atliekama kontrolė
Saugumas ir atliekų šalinimas.
Žiūrėti saugos duomenų lapą.
+370 5 213 2222
www.knauf.lt

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik
Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

info@knauf.lt

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222
UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. 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 (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti
patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.

