Tinko paviršiaus paruošimo kokybės lygiai
Vidaus patalpų sistema

AQUAPANEL® kokybės lygiai sienų konstrukcijoms
Plokščių AQUAPANEL® Cement Board Indoor paviršiaus paruošimą dažymui galima reglamentuoti atskirais kokybės lygiais.
AQUAPANEL® kokybės lygiai padeda architektams, užsakovams, rangovams ir visiems kitiems statybos proceso dalyviams orientuotis tinkamos
AQUAPANEL® Cement Board Indoor sistemos pasirinkime ir padeda ją kokybiškai įgyvendinti.

Paruošimas

Viso paviršiaus dažymas – Variantas 1

Q1
Toks plokščių glaistymas, kai paviršiui nekeliami nei optiniai, nei
dekoratyviniai reikalavimai.

■
■
■
■
■

Q2
Glaistymas atitinkantis įprastinius reikalavimus, keliamus sienoms.
Tikslas – siūlių zonas, savisriegių galvutes, vidinius ir išorinius kampus
bei prijungimus prie kitų konstrukcijų glaistyti taip, kad nebūtų
akivaizdžiai matomo perėjimo1).

Q3
Glaistymas atitinka aukštesnius paviršiaus kokybės reikalavimus2).

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Q4
Atitinka pačius aukščiausius paviršiaus lygumo reikalavimus3).

■

Sukietėjusių AQUAPANEL® Fugenkleber (PU) likučių pašalinimas.
Paviršiaus gruntavimas su AQUAPANEL® Grundierung – innen.
Siūlių glaistymas su AQUAPANEL® Q4 Finish.
Siūlių armavimo juostos įplukdymas.
Plono AQUAPANEL® Q4 Finish sluoksnio uždėjimas ant siūlių
joustų.
Savisriegių galvučių glaistymas su AQUAPANEL® Q4 Finish.
Glaisto pertekliaus pašalinimas.
Glaisto AQUAPANEL® Q4 Finish dengimas 20 cm pločio juosta
(siūlių zonos).
Pakartotinas savisriegių galvučių glaistymas.
Nelygumų pašalinimas.
Glaistas AQUAPANEL® Q4 Finish dengiamas visoje plokštumoje,
min. sluoksnio storis 1 mm.
Po išdžiūvimo ir tarpinio šlifavimo, dengiamas dar vienas plonas
glaisto sluoksnis, sluoksnio storis 0,5 mm.
Po išdžiūvimo plokštuma šlifuojama šlifavimo popieriumi (Nr. 120
arba smulkesnis).
Dengiamas dar vienas plonas glaisto AQUAPANEL® Q4 Finish
sluoksnis.
Paviršius šlifuojamas.

Viso paviršiaus dažymas – Variantas 2
■ Sukietėjusių AQUAPANEL Fugenkleber (PU) likučių pašalinimas.
■ Paviršiaus gruntavimas su AQUAPANEL® Grundierung – innen.
■ Sienos plokštuma glaistomas su AQUAPANEL® Fugen - und
Flächenspachtel – weiß
■ Visame paviršiuje įplukdomas armavimo tinklas AQUAPANEL®
Gewebe.
■ Visas paviršius padengiamas plonu sluoksniu AQUAPANEL® Fugen
- und Flächenspachtel – weiß
■ Paviršius veliamas arba glotninamas
■ Po išdžiūvimo paviršius šlifuojamas su šlifavimo popieriumi (Nr.
120 arba smulkesnis).
■ Dengiamas dar vienas plonas glaisto AQUAPANEL® Q4 Finish
sluoksnis.
■ Paviršius šlifuojamas.
®

1) Q2 lygis tinkamas vidutinio arba didelio grubumo struktūroms, pvz., struktūriniai sienų apmušalai, dekoratyvieji struktūriniai tinkai ≥1 mm, dažai (matiniai,
pvz., dispersiniai);
Sieninis apšvietimas, dienos šviesa ir pan. gali išryškinti plokštumos nelygumus.
2) Q3 lygis tinkamas smulkios struktūros dangoms: matiniai ir smulkios struktūros dažai, dekoratyvieji struktūriniai tinkai ≤1 mm. Sieninis apšvietimas, dienos
šviesa ir pan. gali išryškinti plokštumos nelygumus.
3) Q4 lygis yra tinkamas aukščiausiems reikalavimams. Jis minimalizuoja galimą plokštumos mažiausių nelygumų matymą prie nedėkingo apšvietimo.

