Glaistai

05 / 2014

Knauf Füllspachtel Aussen
Remontinis glaistas (baltas)
Medžiaga, naudojimas, savybės, darbo eiga, techniniai duomenys

Medžiaga

Naudojimas

Savybės

Knauf Füllspachtel Aussen remontinis glaistas.

■ Tinkamas vidaus patalpoms ir išorei.
■ Universalus baltas cementinis glaistas, skirtas
tinkui, mūrui ir t. t. atnaujinti.
■ Naudojamas įtrūkiams užglaistyti ir skylėms
užpildyti.
■ Tinkamas dekoratyvaus mūro ir stiklo blokelių
siūlių glaistymui.
■ Naudojamas Aquapanel ® Outdoor plokščių
siūlių glaistymui.

■ Maišomas su vandeniu.
■ Nepaprastai atsparus kenksmingam poveikiui ir
braižymui.
■ Galima dažyti.
■ Atsparus šalčiui ir klimatiniam poveikiui.

Sandėliavimas
Galioja 12 mėnesių nuo pagaminimo dienos.
Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje.
Pakuotė
5 kg

Prekės kodas
212592

Knauf Füllspachtel Aussen
Remontinis glaistas (baltas)
Pagrindas

Darbo eiga

Techniniai duomenys

Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, atlaikantis apkrovas, nedulkėtas, be tepalo dėmių,
atplaišų ir teršalų likučių. Įgeriantys pagrindai
gruntuojami Knauf Tiefengrund gruntu.

Knauf Füllspachtel Aussen negalima naudoti, jei
temperatūra žemesnė nei +5 °C ar aukštesnė nei
+30 °C. Aukšta aplinkos ir pagrindo temperatūra
trumpina formavimo laiką. Vengti tiesioginių saulės spindulių ir skersvėjo. Užmaišyti tik tiek Knauf
Füllspachtel Aussen, kiek galima sunaudoti per
3 valandas. Jau sukietėjusio Knauf Füllspachtel
Aussen negalima maišyti nei su vandeniu, nei su
glaisto milteliais. Kad užbaiga būtų tiesi, apklijuoti
lipniąja juosta. Knauf Füllspachtel Aussen negalima maišyti su jokiomis kitomis medžiagomis,
išskyrus vandenį. Po darbo įrankius gerai nuplauti
vandeniu.

Medžiagos pagrindas: gamykloje paruoštas sausasis mišinys, kurio sudėtyje yra kalkių hidrato ir
portlandcemenčio rišiklių.
Darbinė temperatūra
+5 – +30 °C
Skiedimas (5 kg medžiagos) 1,25 l vandens
Sunaudoti per*
3 valandas
Džiūvimo trukmė*
apie 24 valandas
Visiškai sukietėja po*
7 dienų
Spalva išdžiūvus
balta
Atsparumas temperatūros nuo –20 °C
poveikiui (sukietėjusio)
iki +80 °C
* Orientacinės reikšmės, esant +23 °C temperatūrai ir 50 % santykinei oro drėgmei

Mišinio paruošimas
Knauf Füllspachtel Aussen suberti į 1,25 l šalto
švaraus vandens, šiek tiek palaukti, kol mišinys
taps klampesnis, ir maišyti, kol susidarys vienalytė masė be gumuliukų. Mišinį sunaudoti per
3 valandas.
Darbo eiga
Palaukti apie 5 min., kol subręs, ir išmaišyti dar
kartą. Pagrindą dengti mentele arba glaistykle.
Sluoksnio storis neribojamas. Jei skylės ir įtrūkiai
didesni, paruošti šiek tiek tirštesnį skiedinį. Mūrvines galima naudoti tik sukietėjus (ne anksčiau
kaip po 24 valandų).

+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.

