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Knauf Fugenfrisch
Plytelių siūlių spalvos atnaujinimo priemonė
Medžiaga, naudojimas, savybės, darbo eiga, techniniai duomenys

Medžiaga

Naudojimas

Savybės

Knauf Fugenfrisch – specialios paskirties gaminys
neišvaizdžioms arba margoms plytelių siūlėms atnaujinti.

■ Skirta visoms cementinio skiedinio siūlėms,
esančioms ant sienų tarp glazūruotų, neįgeriančių plytelių, koklių, mozaikos ir stiklo blokelių.
■ Tinka naudoti vidaus patalpose.

■ Padengia ir nudažo siūlę vandeniui atspariu
sluoksniu.
■ Dėl sudėtyje esančių fungicidinių ir antibakterinių medžiagų priedų ilgam apsaugo nuo bakterijų, pelėsių dėmių ir grybelių.
■ Spalvos: Weiss (balta), Silbergrau (sidabro pilkumo) ir Manhattan (pilka).

Sandėliavimas
Galioja 24 mėnesius nuo pagaminimo dienos.
Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje.
Pakuotė
Prekės kodas
Weiss (balta)
250 ml		
146248
Manhattan (pilka)
250 ml		
146249
Silbergrau (sidabro pilkumo)
250 ml		
146250

Knauf Fugenfrisch
Plytelių siūlių spalvos atnaujinimo priemonė
Pagrindas

Darbo eiga

Techniniai duomenys

Pagrindo paruošimas
Visos siūlės turi būti įgeriančios, neriebaluotos ir
sausos. Užterštus plotus nuvalyti specialiu Knauf
Fugen-Reiniger plytelių siūlių valikliu ir palikti išdžiūti. Pelėsius ir pelėsių dėmes pašalinti Knauf
Schimmelvernichter pelėsių valikliu.

Sausą siūlę tolygiai padengti Knauf Fugenfrisch
su pridedama kempine (dengti minkštąja puse)
arba teptuku. Palaukti, kol siūlė išdžius ir taps
matinė. Džiūvimo trukmė – nuo 30 minučių iki
2 valandų. Tuomet su pridedama kempine (kietąja
puse) paviršių drėgnai užtrinti. Sukamaisiais judesiais ar įstrižai siūlės nuo plytelių pašalinti dažų
perteklių. Prireikus procedūrą pakartoti.

Medžiagos pagrindas: konservavimo priemonės,
gryno akrilato dispersija, titano oksidai, kreida,
pigmentai, kvapiosios ir pagalbinės medžiagos,
tirštikliai.
Tankis		
apie 1,50 g/cm³
pH reikšmė		
8,5
Konsistencija		
tirštas skystis
Kvapas		
maloniai gaivus
Darbinė temperatūra
+5–+30 ºC
Išeiga		
apie 15 m² / 250 ml,
			
jei plytelių dydis
			
15 x 15 cm, o siūlių
			
plotis 3–5 mm

Pastabos
Nenaudoti ant neglazūruotų, poringų ir įgeriančių
plytelių.
Nedengti elastingų siūlių, pvz. silikono, nes priemonės sukibimas su tokiu pagrindu bus nepakankamas.

+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.

