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Knauf Duschdichtset
Hidroizoliacinės sistemos rinkinys dušo kabinai

Naudojimas

Savybės

■ Sienoms ir grindims.
■ Tik patalpose.
■ Vandens nepraleidžianti, elastinga danga,
naudojama drėgnoms patalpoms (pavyzdžiui,
dušo) po plytelių danga sandarinti.
■ Sukimba su beveik visais pagrindais, pavyzdžiui, betonu, akytbetoniu, kalkiniu, cementiniu ir gipso tinku, gipskartonio, gipso plaušų
ir cementinėmis plokštėmis, mūru, akmeniu,
medienos drožlių plokštėmis.
■ Elastinga hidroizoliacinė danga po plytelėmis
ar plokštėmis, kai pagrindas stipriai veikiamas
terminių apkrovų, pavyzdžiui, grindinio ar sieninio šildymo.

■ Užpildo plyšius iki 2 mm: garantuojamas saugumas eksploatacijos metu atsiradus pagrindo
plyšių.
■ Visiškai nelaidus vandeniui: neleidžia vandeniui patekti į pagrindą.
■ Paprasta dengti: tepama teptuku ar voleliu
arba padengiama ir paskirstoma mentele.

■ Paruošta naudoti. Sudėtyje nėra skiediklių.
Tinkama naudoti kartu su silikonu.
■ Rinkinį sudaro: paruošta naudoti Knauf
Duschdicht tepamoji hidroizoliacija be bitumo,
reikiamas kiekis Knauf Duschdichtband kampų
sandarinimo juostos ir du Knauf Dichtmanschetten sandarinamieji manžetai vamzdžių
išvadams
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Hidroizoliacinės sistemos rinkinys dušo kabinai
Pagrindas
Pagrindas turi būti tvirtas, švarus, sausas, be alyvos, riebalų ir kitų sukibimą bloginančių sluoksnių.
Atliekos, pavyzdžiui, dulkės, dažų ar skiedinio likučiai, pašalinami.
Pagrindo plyšiai ir siūlės užglaistomi. Pagrindo
nelygumų jokiu būdu negalima lyginti naudojant
Knauf Duschdicht hidroizoliaciją. Pagrindo defektams šalinti naudojamas Knauf Reparaturspachtel
glaistas (cementiniams pagrindams) ir gipsinis
impregnuotas Knauf Uniflott imprägniert glaistas
(gipsiniams pagrindams).
Kai pagrindas gruntuojamas Knauf Tiefengrund
gruntu, nereikia dengti pirmojo gruntinio (praskiesto) hidroizoliacijos sluoksnio.
Kreiduoti pagrindai visada gruntuojami Knauf
Tiefengrund gruntu.
Vandeniui atsparius dažų sluoksnius reikia sušiurkštinti, nuvalyti dulkes ir nugruntuoti Knauf
Tiefengrund gruntu.
Porėti pagrindai, pavyzdžiui, akytbetonis, gruntuojami Knauf Spezialhaftgrund gruntu.
Užtaisomi aplinkiniai drėgmės patekimo į pagrindą
keliai, pavyzdžiui, per išorines sienas ar gruntą.
Prieš dengiant hidroizoliaciją reikia patikrinti likutinę pagrindo drėgmę. Cementinių grindų – maks.

2 %, kalcio sulfato grindų – maks. 0,5 %, tinkų
– maks. 1 %, šildomų pagrindų – maks. 0,3 %.
Dengimas
Iš pradžių dengiamas gruntinis Knauf Duschdicht
hidroizoliacijos sluoksnis. Jis nedengiamas tais
atvejais, kai pagrindas gruntuotas Knauf Tiefengrund ar Knauf Spezialhaftgrund gruntu. Hidroizoliacija dengiama mažiausiai dviem sluoksniais.
Bendras sluoksnio storis turi siekti mažiausią
reikalaujamą normą.
Prieš naudojant: Knauf Duschdicht hidroizoliacija
gerai permaišoma.
Gruntavimo sluoksnis: pagrindas gruntuojamas
naudojant Knauf Duschdicht hidroizoliaciją (1 dalis
hidroizoliacijos: 4 dalys vandens).
Hidroizoliaciniai sluoksniai (2–3): pirmas hidroizoliacinis sluoksnis dengiamas ant visiškai
išdžiūvusio gruntinio sluoksnio. Neskiesta hidroizoliacija dengiama teptuku, šepečiu ar voleliu. Dengiamas storas ir tolygus sluoksnis, tačiau
jis neturi būti per storas, žr. techninių duomenų
lentelę. Kampuose į pirmą neskiestos hidroizoliacijos šviežiai padengtą sluoksnį įplukdoma Knauf
Duschdichtband sandarinamoji juosta. Vamzdžių
išvadai analogiškai sandarinami Knauf Dichtmanschette manžetais.

Techniniai duomenys
Produkto techniniai duomenys

Aplinkos ir
pagrindo temperatūra
Šlapio sluoksnio storis
Sauso sluoksnio storis

Medžiagos
pagrindas

nuo +5 iki +25 °C
apie 1,1 mm
apie 0,8 mm

Skiedimas:
■ gruntinis sluoksnis
1:4 su vandeniu  
■ hidroizoliacinis sluoksnis neskiestas
apie 3 val.
kiekvienas apie 3 val.
apie 12 val.

pH vertė

vandeninga sintetinio
latekso ir inertinių
užpildų dispersija
apie 8,5–9,5

Tankis

apie 1,55 kg/l

Klampa

apie 15 000 mPa•s

Sd vertė

apie 1,5 m

Spalva

mėlyna

Kvapas

silpnas

Sandėliavimo trukmė

mažiausiai 18 mėn.

Sandėliavimo sąlygos

sausoje ir vėsioje,
tačiau teigiamos
temperatūros
patalpoje

Bendrosios sąnaudos:
■ grubūs, porėti pagrindai apie 900–1 400 g/m²
■ glotnūs pagrindai
apie 750–900 g/m²

Pakuotė

5 kg PE kibirėlis                                                                            

ID Nr. ir EAN kodas   

Išeiga:
■ 5 kg indas**

8009 ir
4006379045136

apie 3,5–5,5 m²

                                                        

Atsparumas temperatūrai
išdžiūvus

nuo –20 iki +80 °C

Kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio sąnaudos:
■ grubūs, porėti pagrindai apie 300–450 g/m²
■ glotnūs pagrindai
apie 250–300 g/m²

* Apytikslės vertės, kai temperatūra +23 °C, o santykinė
  oro drėgmė 50 %.
** Priklauso nuo pagrindo įgeriamumo.
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Porėti pagrindai, pavyzdžiui, akytbetonis, dengiami trimis neskiestais hidroizoliacijos sluoksniais.  
Vadovaukitės minimaliais medžiagos išeigos
reikalavimais. Per storas sluoksnis džiūsta gerokai ilgiau, todėl geriau dengti keliais plonesniais
sluoksniais.
Plytelių klojimas
Ant išdžiūvusios ir sukietėjusios hidroizoliacijos
(anksčiausiai po 12 val., skaičiuojant nuo paskutinio sluoksnio padengimo) galima kloti keramines,
akmens masės arba natūralaus akmens plyteles
ir plokštes. Plytelių danga klijuojama elastingais
ir vandens poveikiui atspariais plytelių klijais,
pavyzdžiui, Knauf K2, K3, K4, K5 ar K6. Siūlės
glaistomos elastingais plytelių siūlių užpildais,
pavyzdžiui, Knauf Flexfuge Elastic Plus.
PASTABA: nenaudoti dispersinių plytelių klijų,
pavyzdžiui, Knauf Superkleber, nes tokie klijai
ant hidroizoliacijos sluoksnio džiūsta labai ilgai.  

Papildomos pastabos

Duomenys, naudojami dengiant

Džiūvimo laikas*:
■ gruntinis sluoksnis**
■ hidroizoliacinis
sluoksnis
■ plytelių klijavimas

Antras, o prireikus ir trečias sluoksnis dengiamas
tik visiškai išdžiūvus prieš tai dengtam sluoksniui.
Trumpiausia laukimo trukmė: apie 3 val. (esant
+20 °C ir 50 % oro drėgmei). Esant didesnei oro
drėgmei ir (arba) žemesnei temperatūrai, džiūvimo
laikas pailgės.

■ Knauf Duschdicht hidroizoliacija dengiama, kai aplinkos ir pagrindo temperatūra ne
žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip
+25 °C. Saugoti nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ir skersvėjo.
■ Knauf Duschdicht dengiama tik toje konstrukcijos pusėje, kurią tiesiogiai veikia drėgmė.
■ Knauf Duschdicht hidroizoliacijos negalima
maišyti su kitomis medžiagomis, išskyrus vandenį ir maks. iki 2 % svorio pigmentus.
■ Saugoti padengtą hidroizoliaciją nuo mechaninių pažeidimų. Knauf Duschdicht hidroizoliacija  negali būti naudojama kaip baigiamoji
danga.
■ Plytelės klijuojamos hidrauliškai kietėjančiais
cementiniais plytelių klijais. Paruošti naudoti
dispersiniai plytelių klijai netinkami!
■ Antras ir trečias sluoksniai dengiami tik visiškai išdžiūvus prieš tai dengtiems sluoksniams.
■ Panaudoti įrankiai iš karto nuplaunami vandeniu. Išdžiūvęs produktas gali būti pašalintas tik
mechaniniu būdu.
Naudojimo apribojimai
■ Knauf Duschdicht hidroizoliacija negali būti
naudojama nuolat vandens (stovinčio) veikiamose zonose, pavyzdžiui, kuriose įrengti geriamojo vandens rezervuarai, baseinai ir pan.
■ Knauf Duschdicht hidroizoliacija nenaudojama pamatams ar cokoliams nuo vandens
apsaugoti.
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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.

