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Knauf Flächendicht F
hidroizoliacija

Knauf Flächendichtband F
hidroizoliacinė juosta
Medžiaga, naudojimas, savybės, darbo eiga, techniniai duomenys
Medžiaga

Naudojimas

Savybės

Hidroizoliacija
Knauf Flächendicht F – naudoti paruošta hidroizoliacija, skirta drėgnoms ir šlapioms patalpoms.

Sienoms ir grindims
Naudojama vidaus ir išorės darbams įrengiant
paviršius, ant kurių patenka vandens.
Drėgnoms ir šlapioms patalpoms, pavyzdžiui,
vonios kambariui, dušinei, sandarinti.
Ant drėgmei neatsparaus pagrindo: gipsinio tinko, gipskartonio ir gipso plaušų plokščių, grindų
pagrindo ir kt.
Ant drėgmę įgeriančio mineralinio pagrindo:
kalkinio, kalkinio ir cementinio bei cementinio tinko,
akytbetonio.
Pagrindui hermetiškai ir elastingai sandarinti
prieš įrengiant keraminę dangą ar klijuojant natūralaus akmens plyteles (kartu naudojant Knauf
Flächendichtband F hidroizoliacinę juostą ir cementinius plytelių klijus, pavyzdžiui, Knauf K4).
Pagrindui po plytelėmis ir plokščių dangomis
elastingai sandarinti, kai didelė pagrindo šilumos apkrova (pavyzdžiui, kai šildomos sienos ir
grindys).

■ Uždengia iki 2 mm plyšius, apsaugo nuo plyšių
atsiradimo.
■ Sulaiko vandenį ir neleidžia jam patekti į pagrindą.
■ Paprasta įrengti: tereikia užtepti voleliu, teptuku
arba mentele.
■ Paruošta naudoti. Be skiediklių.

Sandėliavimas
Galioja 12 mėnesių nuo pagaminimo dienos.
Laikyti sausoje vėsioje vietoje.
Saugoti nuo šalčio.
Pakuotė		
1,5 kg
4 kg
15 kg

Prekės kodas
196477
158599
159044

Hidroizoliacija
Knauf Flächendichtband F – elastinga sintetinio
pluošto hidroizoliacinė juosta, įterpiama į pirmą hidroizoliacinį sluoksnį kampuose ir sandūrų vietose.
Pakuotė		
25 m ritinys
(10 cm pločio)

Prekės kodas
158706

Knauf Flächendicht F Knauf Flächendichtband F
hidroizoliacija

hidroizoliacinė juosta

Pagrindas

Techniniai duomenys

Pagrindas turi būti tvirtas, švarus, sausas, be
alyvos, riebalų ir skiediklio likučių. Prieš tepant
pašalinti nešvarumus, tokius kaip dulkės, lako ir
skiedinio likučiai.
Prieš sandarinant pagrindo plyšius ir siūles
užglaistyti Knauf Reparaturspachtel (paviršius,
kuriuose yra cemento, vidaus ir išorės darbams)
arba Knauf Uniflott (gipso pagrindui, tik vidaus
darbams).
Gerai drėgmę įgeriantį dulkantį pagrindą nuvalyti
ir sutvirtinti Knauf Tiefengrund gruntu. Drėgmės
neįgeriantį paviršių (pavyzdžiui, šlifuotą, poliruotą
betoną, Venecijos mozaiką (terrazzo) gruntuoti
Knauf Haftemulsion, atskiedus vandeniu santykiu
1:3. Reikia pasirūpinti, kad drėgmė nepatektų iš
pagrindo, pavyzdžiui, per išorines sienas arba
grindis.
Darbo eiga
Sandarinant su Knauf Flächendicht F būtina
gruntuoti paviršių, be to, reikia mažiausiai dviejų visiškai vienas kitą uždengiančių sluoksnių.
Bendras sluoksnio storis turi atitikti nurodytą
mažiausią storį.
Dėmesio! Prieš naudojant Knauf Flächendicht F
gerai sumaišyti.
Tepimas (2–3 sluoksniai)
Ant visiškai išdžiūvusio gruntuoto paviršiaus
voleliu, šepečiu arba mentele užtepti pirmą neskiestos sandarinamosios medžiagos sluoksnį.
Sluoksnis turi būti tolygus (bet ne per storas)

ir vienalytis (išeigą žr. lentelėje). Sienų sandūrų vietose ir kampuose į pirmą sluoksnį įterpti
Knauf Flächendichtband F hidroizoliacinę juostą
ir tvirtai prispausti. Taip pat sandarinti vamzdžius
ir grindų tarpus. Antrą ir trečią sluoksnius tepti tik
tada, kai visiškai išdžiūsta ankstesnis sluoksnis.
Trumpiausias džiūvimo laikas – apie 3 val. (esant
+20 °C temperatūrai ir 50 % santykinei oro drėgmei). Esant didesnei oro drėgmei ir žemesnei
temperatūrai, džiūvimo laikas gali būti ilgesnis.
Jeigu pagrindas akytas, rekomenduojama tepti
tris neskiestos medžiagos sluoksnius. Stori
sluoksniai džiūsta labai lėtai, todėl rekomenduojama tepti kelis plonus sluoksnius.
Plytelių klijavimas
Ant sukietėjusio paviršiaus (praėjus mažiausiai 12 val. po viršutinio sluoksnio užtepimo)
galima klijuoti keraminę dangą arba natūralaus
akmens plokštes. Dangai klijuoti turi būti naudojami vandeniui atsparūs elastingi klijai, pavyzdžiui, Knauf K4. Plytelių siūlėms glaistyti reikia
naudoti elastingą siūlių medžiagą, pavyzdžiui,
Knauf Fugenbunt su Knauf Fugen Elast plastifikatoriumi, Knauf Flexfuge Schnell arba Knauf
Elastic Plus Flexfuge.

Darbinė ir pagrindo
temperatūra
Bendras sauso
sluoksnio storis
Hidroizoliacinio sluoksnio
džiūvimo laikas*
Plyteles kloti galima

Išeiga:
kai paviršius nelygus
ar akytas
kai paviršius glotnus

nuo +5
iki +25 °C
0,5–0,7 mm
apie 3 val.
praėjus 12 val.
po viršutinio
sluoksnio
užtepimo
900–1 400 g/m²
750–900 g/m²

Išdžiūvusios medžiagos
nuo –20 °C
atsparumas temperatūrai
iki +80 °C
Tankis
1,4–1,45 kg/l
Spalva
mėlyna
pH vertė
8,6–9,5
* Rodikliai esant +23 °C temperatūrai ir 50 % santykinei oro drėgmei.

Patarimas
Naudoti paruošti dispersiniai plytelių klijai, pavyzdžiui, Knauf Superkleber, labai ilgai džiūsta, todėl
jie netinkami naudoti su Knauf Flächendicht F.

Patarimai
Nenaudoti Knauf Flächendicht F, jeigu oro ir pagrindo temperatūra žemesnė kaip +5 °C ir aukštesnė nei +25 °C. Saugoti nuo didelio karščio,
tiesioginių saulės spindulių ir skersvėjo. Knauf
Flächendicht F nemaišyti su kitomis medžiagomis, išskyrus vandenį, daugiausia – iki 2 % svorio.
Sandarinamasis sluoksnis neturi būti pažeistas.
Jį būtina apsaugoti nuo aštrių daiktų. Knauf Flächendicht F nenaudoti viršutiniam sluoksniui.

Plytelės turi būti klijuojamos klijais, kurių sudėtyje nėra skiediklių. Nenaudoti dispersinių plytelių
klijų! Prieš tepant antrą ir trečią sluoksnius, taip
pat klijuojant plyteles ir dedant plokštes ant Knauf
Flächendicht F anksčiau užtepti sluoksniai turi
būti visiškai išdžiūvę. Panaudotus darbo įrankius
iš karto nuplauti vandeniu. Sukietėjusios medžiagos likučius galima pašalinti tik mašininiu būdu.

Naudojimo apribojimai
Knauf Flächendicht F netinka naudoti tose vietose, kurios ilgą laiką būna užlietos vandeniu,
pavyzdžiui, geriamojo vandens rezervuarai, fontanai, baseinai. Knauf Flächendicht F
netinka naudoti tose vietose, kurios liečiasi su
žeme.

Saugos techniniai duomenys pagal 2002 m. kovo 12 d. MK taisykles Nr. 107 „Cheminių medžiagų ir chemijos produktų klasifikavimo, pakavimo
ir ženklinimo tvarka“.

+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.

