P 213 Knauf Sockelputz
cementinis cokoliǐ tinkas
Panaudojimo sritis, savybơs, darbo eiga, techninơs
charakteristikos, pastabos
Medžiaga

Panaudojimo sritis

SavybƢs

Knauf Sockelputz yra paruoštas cementinis tinko mišinys su vandenƳ atstumianþiais priedais.

Cemento tinkas sienoms išorơje ir patalpǐ
viduje. Vienasluoksnis tinkas rǌsiǐ sienoms, cokoliams bei kaip pagrindas vertikaliajai hidroizoliacijai. Drơgnose vidaus
patalpose naudojamas po plyteliǐ danga.

Ŷ

Tinka dirbti rankomis ir mašinomis

Ŷ

Tvirtas

Skirtas dirbti rankomis ir mašinomis.
SandƢliavimas
Sausose patalpose ant mediniǐ groteliǐ
galima sandơliuoti maždaug 12 mơnesiǐ.
Praplyšusius maišus sandariai uždarykite
Tiekimo forma:
Maišais po 40 kg

Dvisluoksnis tinkas, siekiant išvengti Ƴtrǌkimǐ dơl suslǌgimo, užtrinamiems paviršiams.

Pagrindas

Darbo eiga

TechninƢs charakteristikos.

Pagrindas turi bǌti sausas, atlaikantis apkrovas, neƳšalĊs, nedulkơtas, be atplaišǐ ir
išdǌlơjimǐ, neatstumiantis vandens. Jei pagrindas betoninis, ant jo neturi bǌti klojinio
tepalǐ likuþiǐ ir kitokiǐ nešvarumǐ.

Prieš pradơdami tinkuoti, jei reikia, sudrơkinkite. Siǌles, defektus ir pan. užtaisykite su
Sockelputz ir, reikalui esant, tinką armuokite
arba tinko tinklą.

Grǌdeliǐ dydis:

0 - 2 mm

Gniuždymo stipris:

CS III

Pagrindo paruošimas:
Užpurškus paruošiamąjƳ tinką Vorspritzer
palaukite mažiausiai 3 dienas
Degtos plytos Vidaus patalpose: užpurškiamas Vorszpritzer arba 2- sluoksniai Sockelputz.
Išorơje: visas paviršius užpurškiamas paruošiamuoju tinku Vorspritzer.
Betonu ir cementu surištos plytos visas paviršius užpurškiamas paruošiamuoju tinku Vorspritzer
LygǍs betono paviršiai Klebespachtel M
(skatinantis sukibimą skiedinys)
Jei pagrindas nepaminơtas, reikalaukite
atskiros konsultacijos.

Jei reikia, patalpǐ viduje arba išorơje naudokite nuo korozijos apsaugotus potinkinius kampus. (Nemaišykite su gipsu!) Klijuoti su Knauf
Kantenﬁx arba Knauf Schnellkleber.

Sukibimo stipris

 0,15 N/mm²

Vandens Ƴgeriamumas

W1

Vandens garǐ laidumas

 = 5 / 35

Šilumos laidumo koeﬁcientas W/m.K 0,8

Reikiamo storio Knauf Sockelputz tinkas
išpurškiamas,pvz., PFT G4, išlyginamas
tinkavimo liniuote o prieš sukietơjimą visas
plotas dar kartą lyginamas trapecine liniuote,
o vơliau užtrinamas

MinimalǍs tinko storiai

Jei tinko storis virš 20 mm, rekomenduojama dengti 2 sluoksnius, „šviežią sluoksnƳ ant
šviežio sluoksnio“.

Ant betono pagrindo

Jei tinkuojama rankomis, 40 kg maišo turinys pilamas Ƴ maždaug 9 litrus vandens ir
maišoma gravitacine maišykle maždaug 5
minutes.

Ant betono pagrindo išorơje 10 mm

Tinka kaip baigiamasis sluoksnis :

Maždaug 16kg/m², esant 10mm tinko storiui.

Ant užtrinto Sockelputz:

Gali bǌti be paruošiamojo tinko Vorspritzer
Vidaus sienos

10 mm

vidaus patalpose

8 mm

Išorinơs sienos

15 mm

Medžiagos sĆnaudos

Mineraliniai tinkai: Knauf-Struktural, Dekoral
Paruošti tinkai: Knauf – Kunstharz-, Silikonharz-, Silikatputze .
Paviršiaus dažymas:
Glaistoma su Knauf- Finishspachtel weiß, po
to dažoma fasadiniais dažais
PlyteliǑ klojimas:
Sockelputz galima tik išlyginti, užtrinti negalima.

Darbo temperatǍra

DžiǍvimo ir darbo trukmƢ

Pastabos

Oro ir pastato temperatǌra darbo ir džiǌvimo metu turi bǌti virš +5°C .

Sumaišyta medžiaga tinka darbui maždaug 3 val. Atsižvelgiant Ƴ meteorologines
sąlygas.

Knauf Sockelputz negalima maišyti su kitomis medžiagomis, nes susidarius tam
tikromis sąlygoms, savybơs gali labai pasikeisti.

Šviežią tinką drơkinkite 2 dienas.
Saugokite nuo lietaus ir tiesioginiǐ saulơs
spinduliǐ.

DžiǍvimo trukmƢ:
Ne trumpiau kaip 14 dienǐ.

Baigus darbą, darbo Ƴrankius kuo greiþiau
nuplaukite vandeniu.

KokybƢs užtikrinimas: Gamyklos laboratorijoje atliekama kontrolơ
Knauf Sockelputz atitinka standartinio tinko skiedinio naudojamo išorƢje reikalavimus pagal EN 998-1
Klasiﬁkacija pagal ƳstatymĆ dƢl cheminiǑ medžiagǑ Xi dirginanti medžiaga
R36/ 38-dirgina akis ir odą, R43- dơl kontakto su oda galima sensibilizacija
S2
Saugokite nuo vaikǐ
S24 Venkite patekimo ant odos
S25 Venkite patekimo Ƴ akis
S26 Patekus Ƴ akis nedelsdami gerai praplaukite vandeniu ir kreipkitơs Ƴ gydytoją
S28 Patekus ant odos nedelsiant gerai nuplauti dideliu vandens kiekiu
S37 Naudotike tinkamas pirštines
S 46 Prarijus, nedelsiant kreiptis Ƴ gydytoją ir parodyti šią pakuotĊ arba etiketĊ
Sudơtyje yra portlandcemenþio
Švitrigailos 11b, Vilnius
Tel. 8 5 2619764, faks. 8 5 2619864
info@knauf.lt, www.knauf.lt

Utilizacija: Užpilkite vandeniu, palaukite kol sukietơs ir utilizuokite kaip buitines šiukšles. Visiškai tušþias talpas pristatykite Ƴ perdirbimo
punktą. Ʋvykus surišimui, sukietơjĊs produktas nepavojingas.
Galioja techniniǐ pakeitimǐ teisơ. Garantuojame tik puikias mǌsǐ produkto savybes. Informacija apie sąnaudas, kiekius ir atlikimą remiasi patyrimu, todơl jei sąlygos labai skiriasi, šios informacijos perkelti Ƴ kitą objektą negalima. Pirkơjas/ Pardavơjas privalo savo atsakomybe
patikrinti, ar mǌsǐ produktai tinka numatytam panaudojimo tikslui.
Galioja visos teisơs. Pakeitimai, perspausdinimai ir fotokopijavimai, taip pat ir dalimis, leidžiami tik su sutikus SIA Knauf.

