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Knauf Flex-Fugenbreit
Specialus siūlių užpildas grindų plytelėms
Įtrinamas arba liejamas
Medžiagos techniniai duomenys

Naudojimo paskirtis

Savybės

Medžiagos sudėtis
sausas mišinys iš specialaus cemento, Reino
traso, kvarcinio smėlio, malto kalkakmenio,
celiuliozės eterio, polivinilacetato kopolimeratai

■ Grindims.
■ Elastingas ir greitai stingstantis, jau po 3
valandų galima vaikščioti.
■ Naudojamas patalpų viduje ir lauke.
■ Optimalus naudojant kartu su plytelių klijais
Knauf Mittelbettkleber XXL arba Knauf K3.
■ Siūlėms, kurių plotis 5–50 mm, gylis 8–100 mm.
■ Įgeriančių ir sunkiai įgeriančių keraminių grindų
plytelių, „Cotto“ plytelių ir netaisyklingos formos
plytelių iš natūralaus akmens, porfyro, kvarcito
ir pan. siūlėms glaistyti.
■ Optimalus kintamo pločio ir gylio siūlėms;
takus, todėl be tuštumų užpildo siūlę ir ji tampa
atspari šalčio poveikiui.
■ Idealiai tinka sunkiai valomoms dangoms
(nešlifuoto natūralaus akmens plytelės, „Cotto“
ir pan.), nes glaistas pilamas tiesiogiai į siūlę
(nuo 10 mm pločio siūlėms).

■ Savitakis, galima naudoti ir įprastiniu įtrynimo
būdu, ir liejant.
■ Skystos konsistencijos: siūlė užpildoma
optimaliai, be tuštumų. Danga tampa atspari
šalčio poveikiui ir gerai perduoda šilumą, jei
įrengiama grindų šildymo sistema.
■ Liejamas tiesiai į siūlę: maksimaliai sumažinami
plytelių paviršiaus valymo darbai, ypač
tuomet, kai naudojamos grubaus paviršiaus
arba trynimui jautrios plytelės, pvz., porfyras,
kvarcitas ir kt.
■ Klasė CG2WA pagal EN 13888.
■ Spalvos: antracito (anthrazit), cemento
(zementgrau) ir bazalto (basalt).
■ Atstumia nešvarumus (perlo efektas):
nešvarumai negali įsigerti į siūlės paviršių.
■ Nelaidus vandeniui ir atsparus šalčio poveikiui:
idealus naudoti hidroizoliacinėse sistemose.

Galiojimo laikas
Min. 15 mėnesių (10 kg maišai)
Min. 18 mėnesių (20 kg maišai)   
Laikymo sąlygos
Sausoje ir vėsioje vietoje
Pakuotės
10 kg ir 20 kg maišai     
Spalvos ir kodai
Antracito (anthrazit)
10 kg 234055,
20 kg 234056;
Bazalto (basalt)
10 kg 234054.
  

Cemento (zementgrau)
10 kg 234052,
20 kg 234053;
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Techninė informacija

Pagrindo paruošimas

Siūlės plotis:   

5–50 mm

Siūlės gylis:

8–100 mm

Darbo ir pagrindo
temperatūra:       

nuo +5 iki +25 °C

Maišymo santykis
(5 kg mišinio):     

1,1–1,3 l vandens

Skiedinio brendimo
laikas:

3 min

Skiedinio naudojimo
trukmė*:

30–60 min  

Vaikščioti galima po*:

apie 3 h

Siūlė stabili po*:

apie 12 h

Pirmas intensyvus
valymas po:     

1 savaitės (iki tol
plauti vandeniu arba
valymo priemone,
kurios pH neutralus)

Knauf Flex-Fugenbreit galima naudoti, kai
aplinkos ir pagrindo temperatūra yra nuo +5 iki
+25 °C.
Siūlės turi būti švarios, nedulkėtos, be skiedinio
ar klijų likučių. Siūles galima glaistyti tik tada, kai
plytelių klijai visiškai išdžiūna.
Įgeriančią grindų dangą būtina sudrėkinti, tačiau
drėkinti reikia taip, kad siūlėse neliktų vandens.
Skiedinio paruošimas
Plytelių klijai turi būti visiškai išdžiūvę. Plytelių
kraštai turi būti švarūs, be plytelių klijų likučių.
Naudoti tik švarius indus ir įrankius. Glaistas
sumaišomas su šaltu ir švariu vandeniu.
Maišoma tol, kol susidaro pastos pavidalo,
vienalytė masė be gumuliukų. Tada skiedinys
paliekamas 3 min bręsti ir po to dar kartą
permaišomas. Paruoštas siūlių glaistas turi
būti sunaudotas per maždaug 30 minučių.
Siūlių glaistymas
Įtrynimo į siūles metodas
Paruoštas glaistas guminiu siūlių glaistymo įrankiu
standžiai įtrinamas į siūles. Vėliau siūlėms įstriža
kryptimi glaistas nubraukiamas nuo paviršiaus.
Kai glaistas siūlėse sustingsta (pabandyti liečiant
ranka), siūlė apdorojama drėgna kempine ir
nuvalomas dangos paviršius. Valant plytelių
paviršių, nenaudoti per daug vandens!

Papildomos pastabos

Tiesioginė vandens
apkrova:          

po 1 dienos

Atsparumas
temperatūrai:             

nuo –20 iki +80 °C  

* kai temperatūra +23 °C, santykinė oro drėgmė 50 %

Siūlių glaistymas
Liejimo metodas
Liejimo metodas idealiai tinka siūlėms, kurių plotis
didesnis nei 10 mm. Paruoštas glaistas tiesiogiai
į siūles liejamas naudojant piltuvėlius, laistytuvus
ar kitas priemones. Siūlės visiškai užpildomos
taip, kad medžiaga būtų iškilusi virš siūlės kraštų.
Kai glaistas sustingsta (pabandyti liečiant ranka),
glaisto perviršį nubraukti mentele. Siūlę apdoroti
su drėgna kempine ir, jei reikia, nuvalyti grindų
dangą. Valant plytelių paviršių, nenaudoti per
daug vandens!

Medžiagos sąnaudų pavyzdžiai
Plytelės dydis

Siūlės plotis ir gylis

Sąnaudos

20x20 cm

5 mm ir 10 mm

0,8 kg/m²

30x30 cm

5 mm ir 10 mm

0,6 kg/m²

30x30 cm

10 mm ir 10 mm

1,2 kg/m²

40x40 cm

20 mm ir 30 mm

5,3 kg/m²
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■ Aukšta aplinkos arba pagrindo temperatūra,
tiesioginiai saulės spinduliai ir skersvėjis
sutrumpina darbo laiką su paruoštu skiediniu.
Žema aplinkos temperatūra ir aukšta oro
drėgmė pailgina darbo laiką su paruoštu
skiediniu.
■ Kad siūlės grindų zonoje ilgą laiką atrodytų
estetiškai, reikia vengti labai šviesių ir ryškių
spalvų. Net nežymios tokių siūlių apnašos ir
nešvarumai yra akivaizdžiai matomi.
■ Prieš glaistant porėtų, grubių, matinių ar
smulkių porų glazūruotų plytelių siūles,
rekomenduotina išbandyti, ar spalvų
pigmentai lengvai pašalinami nuo tokių
plytelių.
■ Ypač gerai drėgmę įgeriančių plytelių ar
plokščių dangas (pvz., kalkakmenio, „Cotto“
ir pan.) reikia impregnuoti su Knauf Marmor
& Granit Imprägnierung. Būtina stebėti, kad
impregnuojamosios priemonės nepatektų
į pačią siūlę. Impregnavimas sumažina
pigmento patekimą į grindų dangos poras ir
palengvina plytelių paviršiaus valymą.
■ Prieš glaistant marmuro dangos siūles, reikia
patikrinti medžiagų suderinamumą.
■ Siūlių užpildymas liejimo būdu yra kruopštus
darbas. Jei glaistas paruošiamas skirtingai ar
yra skirtinga pagrindo drėgmė, gali atsirasti
dėmių. Spalvinių skirtumų gali atsirasti ir dėl
skirtingai įgeriančios plytelių dangos siūlės
bei pagrindo. Įgeriamumą galima sulyginti
sudrėkinant siūles (tik sudrėkinant, vandens
siūlėje negali būti).
■ Pagrindas ir plytelių klijai turi būti visiškai
išdžiūvę, ypač jei plytelės ar plokštės buvo
klijuotos storasluoksniu būdu.
■ Paruošti tokį kiekį glaisto, kokį galima
sunaudoti per 30–60 minučių. Glaistui
pradėjus džiūti, negalima jo „atgaivinti“
papildomai pilant vandens ar miltelių.
■ Deformacines, kampines ar prijungimo siūles
užpildyti ilgalaikiu elastiniu hermetiku, pvz.,
Knauf Sanitär-Silikon. Išorėje naudoti silikoną
Knauf Bau-Silikon. Marmuro ar natūralaus
akmens dangai naudoti silikoną Knauf
Marmor- und Granit-Silikon.
■ Stipriai įgeriančių plytelių siūlių kraštai ir
nepakankamai sudrėkintos siūlės gali būti
tamsesnės spalvos. Per daug sudrėkintų
siūlių ir labai silpnai įgeriančių plytelių siūlių
spalva gali būti šviesesnė.
■ Spausdinti siūlių spalvos pavyzdžiai ir
originali siūlė gali skirtis dėl spausdinimo
technikos ypatumų.
■ Darbo įrankius po darbo nedelsiant išplauti
vandeniu.
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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.

