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B132.lt Knauf Fassadol
Siloksanu sustiprinti akriliniai fasadiniai dažai

Produktas
Knauf Fassadol yra silanizuoti, ypač stabilios
spalvos ir labai gerai dengiantys, matiniai, gryno
akrilato fasadiniai dažai. Jie pasižymi laidumu
vandens garams, ypač gerai atstumiantys
vandenį, džiūna be vidinių įrąžų, naudojami
mineralinių ir polimerinių tinkų dažymui bei
silikatinio mūro, cemento plaušo plokščių ir
gelžbetonio (netinka tiltams) dažymui. Dažai
dengiami teptuku, voleliu arba purškimo būdu.
Tonuojami.

Savybės
Sudėtis
Rišiklis: Grynas akrilatas ir hidrofobinės
medžiagos.
Užpildas ir priedai: Titano dioksidas, vanduo,
priedai prieš mikroorganizmus, priedai pagerinantys savybes, spalvos pigmentai.
Įpakavimas
5 l ir 12,5 l PE kibirai
Sandėliuoti originaliuose induose, vėsiai, bet
nešaltai (nuo +5°C iki +25°C) 24 mėnesius.

■ Siloksanu sustiprinti gryno akrilato fasadiniai
dažai;
■ Ypač stabilios spalvos;
■ Laidūs vandens garams;
■ Ypač gerai atstumia vandenį;
■ Gera išeiga;
■ Puikios dengiamumo ir užpildymo savybės;
■ Mažina galimybę pelėsinio grybelio ar samanų
atsiradimui;
■ Matiniai;
■ Dengiami teptuku, voleliu ar purškimo būdu.
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Siloksanu sustiprinti akriliniai fasadiniai dažai
Darbo eiga
Parengiamieji darbai
Prieš darbų pradžią apdengti visas jautrias užteršimui statybines konstrukcijas, pvz. langus,
palanges, duris bei medžiagas, pvz. medis,
stiklas, metalas, klinkeris, natūralus akmuo,
grindų dangos. Dažomas plokštumas saugoti
nuo kritulių. Esant tiesioginei saulei ar labai karštam orui, pastolius uždengti tinklu arba palaukti
palankesnių oro sąlygų. Nuo pagrindo (tinkas /
dažas) pašalinti dulkes, nešvarumus ir sukibimui
trukdančias dalis, patartina panaudoti aukšto
vandens slėgio plovimo įrenginį (tokiu atveju
prieš tęsiant darbus būtina palaukti kol remontuojamos plokštumos išdžius). Pagrindas turi
būti tvirtas, švarus, sausas, laikantis apkrovas
ir be apnašų bei silpnų ir skiriamųjų sluoksnių.
Vietas užterštas dumbliais ar grybeliais apdoroti su Knauf Algizid ir gerai nuvalyti (žr. Knauf
Algizid techninį lapą !). Senus tinko sluoksnius
patikrinti ar jie gerai prikibę. Atšokusį tinką numušti, pagrindą nuvalyti ir paruošus, pritaikius
reikiamą medžiagą ir stuktūrą, naujai atstatyti
tinko sluoksnį. Naujai tinkuotas vietas išdžiovinti,
esant poreikiui fliuatuoti (natrio heksafluoro silikato druskos pagalba neutralizuojamas naujo
tinko stiprus šarmingumas, taip suvienodinamos
plokštumos ir išvengiama druskų apnašų susidarymo) ir po to nuplauti vandeniu. Stipriai įgerian-

čius paviršius, pvz. seni išdūlėję tinko sluoksniai,
šiek tiek tepantys arba mineraliniai, gerai su
pagrindu sukibę, dažai sutvirtinami gruntuojant
giluminiu gruntu Knauf Tiefengrund. Naujus
mineralinių tinkų pagrindus gruntuoti giluminiu
gruntu Knauf Tiefengrund. Tolimesnius darbus
galima tęsti tik po 24 valandų.
Dažymas
Prieš darbų pradžią patikrinti visų indų spalvos
kodus ir partijos numerius. Spalvos tono tinkamumą patikrinti bandomuoju dažymu. Skirtingų
partijų dažus nenaudoti ant vienos plokštumos,
nebent juos sumaišius viename švariame inde.
Dažai Knauf Fassadol yra paruošti naudojimui
ir gali būti dengiami tiek teptuku, tiek ir voleliu.
Priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo ir temperatūros darbo metu, dažus galima praskiesti
vandeniu iki 5%. Indo turinį gerai permaišyti.
Dažai ant pagrindinio tinko/dekoratyvaus tinko/
senų dažų sluoksnio dengiami plonu ir tolygiu
sluoksniu. Dažai dengiami juostomis, užgriebiant ką tik padengto ploto kraštą, t.y. „šlapias į
šlapią“ būdu, tokiu būdu yra išvengiama skirtingų juostų susidarymo. Esant pagrindo žymiam
spalviniam skirtumui nuo pasirinktos fasado
spalvos ar kai remontuojamas ištisinis plotas,
būtina dažyti dviem sluoksniais. Pirmą sluoksnį

skiedžiant nuo 5 % iki maks. 10% vandeniu, o
antrą – neskiedžiant. Tarp sluoksnių dengimų
išlaikyti vienos paros džiūvimo pauzę. Darbo
įrankius, baigus darbą, plauti vandeniu.
Atkreipti dėmesį
Dažant fasadų šiltinimo sistemas, atkreipti
dėmesį, kad dažų spalvos šviesos atspindžio
koeficientas turi būti: >20 (pastiniams tinkams)
ir >30 (mineraliniams tinkams). Darbo metu
sekti, kad darbai nebūtų vykdomi esant tiesioginei saulei, kilus šalčio pavojui ar pagrindo/oro
temperatūrai esant žemiau nei +5°C.  Dažant
dažais, kurių spalva daryta iš spalvų paletės
Knauf Finess`04 ar spalvą padarius naudojant
organinius pigmentus ant šarminių, mineralinių pagrindų, būtina iki dažymo palaukti min.
5 dienas ir gruntuoti su giluminiu gruntu Knauf
Tiefengrund. Darant papildomą užsakymą į ta
patį objektą, reikia nurodyti partijos numerį,
tačiau tai galima atlikti maks. 6 mėn. terminu.
Dažytą paviršių veikiant ypač stiprioms mechaninėms apkrovoms poveikio zonose gali pasikeisti
spalvos tonas (balsvos žymės). Dažai Knauf
Fassadol pasižymi geru poveikiu prieš nešvarumų susidarymą. Garantuoti ilgalaikę apsaugą
nuo dumblių ar grybelių negalima, nes tai labai
priklauso nuo vietos ir aplinkos savybių.

Techniniai duomenys
DIN EN ISO 7783-2, DIN 18363/ 53217
Tankis:

1,55 kg/dm3

Viskoziškumas:

tirštas skystis

Vandens garų laidumas sd vertė:

<0,14 m = I klasė

Vandens garų varžos faktorius , µ:

< 1500

Vandens įgėrimo koeficientas:

w<0,1 kg/(m2·h0,5) = III klasė   DIN EN 1062-3

             DIN EN 1062-2

Medžiagos išeiga / sąnaudos
Knauf Fassadol

Pagrindas

Kibiras

Sąnaudos l/m2

Išeiga m2/kibiras

1 sluoksnis

lygus

5,0 l/12,5 l

0,20

25,0/ 62,5

2 sluoksniai

lygus

5,0 l/12,5 l

0,35

14,0/ 36,0

1 sluoksnis

grubus

5,0 l/12,5 l

0,30

17,0/ 42,0

2 sluoksniai

grubus

5,0 l/12,5 l

0,45

11,0/ 28,0
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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.

