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Knauf Mauermörtel 5
cementinis mūro mišinys
Panaudojimo sritis, savybės, darbo eiga,
techninės charakteristikos, pastabos
Medžiaga

Naudojimas

Savybės

Knauf Mauermörtel 5 yra paruoštas sausas kalkių cemento mišinys mūro darbams. Skirtas dirbti
rankomis.

■ Įprastinėms plytoms mūryti, apkrovą laikančioms sienoms ir pertvaroms.
■ Mišinys pasirenkamas atsižvelgiant į pageidaujamą mūro tvirtumą ir į galiojančius statybos
normatyvus.

■ Paruoštas gamykloje
■ Patikrinta kokybė

Sandėliavimas
Sausose patalpose ant medinių palečių galima
sandėliuoti ne trumpiau kaip 12 mėnesių.
Praplyšusius maišus sandariai uždarykite ir sunaudokite pirmiausiai.
Pakuotė
40 kg

Prekės kodas
132339
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Knauf Mauermörtel 5
cementinis mūro mišinys
Darbo eiga

Techniniai duomenys

Knauf Mauermörtel 5 galima paruošti maišant
maišytuvu arba našia automatine maišykle, pvz.
PFT HM

Atsparumo gniuždymui klasė
Grūdelių dydis:
Sukibimo stipris slysmui
Vandens įgeriamumas
Vandens garų laidumo
koeficientas
Šilumos laidumo koefi cientas

Vienam Knauf Mauermörtel 5 maišui pilkite
maždaug 7 litrus vandens- atsižvelgiant į pageidaujamą konsistenciją - ir maišykite maišytuve
maždaug 2-3 minutes.
Darbui tinkama konsistencija nustatoma įpilant
reikiamą vandens kiekį.
Mūrijama pagal plytų gamintojų rekomendacijas. Be to, būtina vadovautis galiojančiais statybų
normatyvais.

Darbo temperatūra
M5
iki 4 mm
0,15 N/mm2
<1,0 kg (m2min0,5)
μ = 5 / 35

Oro ir pastato temperatūra darbo ir džiūvimo metu
turi būti virš +5°C .

0,9 W(mK)

Darbo trukmė

Medžiagos sąnaudos
Sąnaudos priklauso nuo mūro darbams naudojamų plytų.
1 maišas = maždaug 25 litrai skiedinio

Saugokite mūrą nuo lietaus ir tiesioginių saulės
spindulių.

Sumaišytą skiedinį galima naudoti apie 2 valandas. Atsižvelgiant meteorologines sąlygas.

Pastabos
Knauf Mauermörtel 5 nemaišykite su kitomis
medžiagomis, nes, susidarius tam tikromis sąlygoms, gali labai pasikeisti savybės. Maišymui
naudokite tik švarų vandenį. Baigus darbą, darbo
įrankius kuo greičiau nuplaukite vandeniu.

Kokybės užtikrinimas. Gamybos kontrolė (FCP). Notifikuotosios laboratorijos patikrinimo protokolas.
Knauf Mauermörtel 5 atitinka standartinio mūro skiedinio reikalavimus pagal EN 998-2
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.

