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Knauf Kurt siūlių armavimo juosta
Armavimo juosta, skirta siūlėms glaistyti

Produktas

Naudojimas

Savybės

Siūlių armavimo juosta Knauf Kurt yra popierinė,
armuota stiklo plaušu, armavimo juosta, atitinkanti EN 13963 reikalavimus. Juostos plotis – 50 mm,
juostos viduryje suformuota lenkimo linija, juosta
gaminama iš specialaus balto popieriaus.

Siūlių armavimo juosta Knauf Kurt naudojama:
■ kaip siūlių armavimo juosta, glaistant gipskartonio ir gipso plaušų plokščių siūles;
■ kaip siūlių armavimo juosta, glaistant betoninių
konstrukcijų siūles;
■ kaip armavimo juosta, remontuojant gipso
plokščių ir vidaus tinko skilimus.

■ Geriausios stiprumo charakteristikos.

Pakuotė
25 m ritiniai prod.
75 m ritiniai prod.
Sandėliavimas
Laikyti sausoje patalpoje.

Nr. 00099381
Nr. 00099382

■ Lengvai įplukdoma į glaistą.
■ Nesideformuoja dėl drėgmės pokyčių.
■ Naudojama vidiniams kampams armuoti.
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Armavimo juosta, skirta siūlėms glaistyti
Darbo eiga
Gipso plokščių siūlių glaistymas
Juosta tinka visų rūšių gipso plokščių kraštams
(HRAK, HRK, AK, AFK, SK) glaistyti.
Glaistas, pvz., Knauf Fugenfüller Leicht arba
Knauf Uniflott, tolygaus storio sluoksniu (min.
1 mm storio ir apie 80 mm pločio) padengiamas siūlės vietoje. Nedelsiant į užteptą glaistą
įplukdoma popierinė siūlių armavimo juosta
Knauf Kurt (juostos ritinio išorinė pusė turi būti
nukreipta į siūlę). Juosta glaistikliu standžiai
įspaudžiama į siūlę. Ištryškusį glaistą galima
surinkti glaistikliu ir panaudoti glaistant toliau.
Atsižvelgiant į pasirinktą paviršiaus parengimo
lygmenį (Q1–Q4), siūlė, sukietėjus ir išdžiūvus
glaistui, papildomai glaistoma vieną arba kelis
kartus. Glaistant siūles glaistu Knauf Fugenfüller
Leicht, siūlių armavimo juosta Knauf Kurt naudojama tiek išilginėms, tiek skersinėms siūlėms

glaistyti. Glaistant siūles glaistu Knauf Uniflott
arba Knauf Uniflott imprägniert, siūlių armavimo
juosta Knauf Kurt naudojama tik skersinėms siūlėms glaistyti. Tais atvejais, kai glaistomos gipso
plokščių konstrukcijos, kurias veikia didesnės
apkrovos (pvz., didesni ar sudėtingų konfigūracijų plotai; plotai, kuriuos veikia fizinės apkrovos
arba apkrovos, kylančios dėl temperatūros ir
(arba) drėgmės pokyčių), rekomenduojama naudoti siūlių glaistą Knauf Uniflott kartu su siūlių
armavimo juosta Knauf Kurt.
Betoninių konstrukcijų siūlių glaistymas
Glaistant betoninių konstrukcijų siūles, naudojamas glaistas Knauf Multi-Finish, glaistant
mašininiu būdu – Knauf Multi-Finish M. Siūlės
užpildomos glaistu, kartu padengiant siūlės abi
puses maždaug 1 mm storio sluoksniu. Siūlių

armavimo juosta Knauf Kurt įplukdoma į šviežiai
užteptą glaistą ir glaistikliu standžiai įspaudžiama. Glaistui sukietėjus ir išdžiūvus, siūlė glaistoma nuo 200 mm iki 300 mm pločio juosta.
Skilimų remontas
Skilimai gali būti tvarkomi tik tada, jei jie yra
stabilūs ir nesiplečia. Paviršius turi būti laikantis
apkrovas (net ir sudrėkęs), sausas ir nedulkėtas.
Apkrovas nelaikančius sluoksnius, dažus būtina pašalinti mechaniškai. Gruntuojama gruntu
Knauf Tiefengrund. Gruntui išdžiūvus, siūlių
armavimo juosta Knauf Kurt klijuojama PVAc
klijais. Juosta klijuojama per skilimo vidurį. Išdžiūvusi skilimo vieta glaistoma glaistu Knauf
Multi-Finish.

Medžiagos sąnaudos / poreikis
Juosta Knauf Kurt

Sąnaudos m/m2, glaistant gipso plokščių siūles

Siūlių tipas

Lubos
(10 x 10 m)

(4 x 2,75 m)

(4 x 2,75 m)

Išilginės siūlės

apie 0,75

apie 1,50

apie 0,75

Skersinės siūlės

apie 0,45

+370 5 213 2222

Pertvaros

Šachtos / sienų aptaisymas

pagal poreikį (priklauso nuo horizontalių siūlių skaičiaus)

info@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.

www.knauf.lt

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222
Galimi techniniai medžiagų pokyčiai. 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 nuo produkto tinkamumo patikrinimo. Leidinys saugomas autoriaus teisių. Pakeitimai,
perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.

