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DR58.lt Knauf Readyfix Roll & Spray
Sienų ir lubų glaistas

Medžiaga

Naudojimas

Savybės

Readyfix Roll & Spray gaminamas iš kalcio
karbonato, taip pat kitų užpildų, priedų ir rišamųjų
medžiagų.
Glaistas klasifikuojamas pagal EN 15824
standartą.

Readyfix Roll & Spray yra aukščiausios kokybės,
paruoštas naudoti, ore džiūstantis apdailos
glaistas.

■ Paruoštas naudojimui;
■  Paprasta naudoti;
■ Vienu dengimu pasiekiamas iki 4 mm storio
sluoksnis;
■ Galima dengti voleliu arba beore purškimo
įranga;
■  Puikios užpildančios savybės;
■  Labai lengva šlifuoti;
■  Gerai sukimba;
■  Nesusidaro poros;
■  Maža lakiųjų organinių junginių emisija.

Pakuotė
28 kg kibiras

Produkto Nr. 618541

Sandėliavimas
Saugokite nuo šalčio, aukštos temperatūros ir
tiesioginių saulės spindulių poveikio. Galima
laikyti mažiausiai 12 mėnesių kambario
temperatūroje.
Kokybė
Pagal EN 15824 reikalavimus, iš pradžių turi būti
atlikti produkto pradinio tipo bandymai, o vėliau
nuolat vykdoma gamyklos gamybos kontrolė;
produktas turi CE ženklinimą.

Naudojimas vidaus apdailai:
■ kaip glaistas, skirtas paviršių ruošimui dažymui
ar tapetavimui;
■ specialiai sukurtas gipskartonio, tinkuotų ir
betoninių paviršių glaistymui;
■ tinka Q2–Q4 paviršiaus paruošimo lygiams
pasiekti;
■ dengiamas voleliu arba beore (airless)
purškimo įranga.
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Purškimo įranga

Naudojimo temperatūra / klimatas

Knauf Readyfix Roll & Spray yra tinkamas
glaistyti gipskartonio  ir mineralinius paviršius,
pvz., betoninius ar tinkuotus. Paviršius turi
būti patvarus, sausas, tvirtas, švarus ir lygus.
Norėdami užtaisyti dideles paviršiaus skyles,
užpildykite jas glaistu ir palikite išdžiūti.
Negalima glotninti užpildyto glaisto. Skylių
užpildymui galima naudoti ir specialius mišinius.

Jei glaistui Knauf Readyfix Roll & Spray
naudosite beorio purškimo aparatą, tam tiks
pastos konsistencijos mišiniams pritaikyti
aukšto slėgio spiraliniai ir sraigtiniai stūmokliniai
siurbliai (pvz., PFT Swing Airless, PFT SAMBA
XL). Purkštukų dydis priklauso nuo norimo
purškimo kampo ir aparato tipo. Jei norite
geriausio rezultato, naudokite:

Minimali naudojimo temperatūra – +5 °C.

Grubaus betoninio paviršiaus gruntuoti nereikia. Bet kurį kitą paviršių (glotnų betoninį,
akytbetonio, gipsinio tinko, cementinio tinko,
gipskartonio ir kt.) pirmiausia reikia nugruntuoti
tam tinkamu gruntu, pvz. Knauf Tiefengrund
gruntas normaliai įgeriantiems paviršiams, o
gruntas Knauf Spezialhaftgrund neįgeriantiems
ar ypač gerai įgeriantiems pagrindams.

■ PFT Samba XL: purkštukų dydis – 535,
slėgis – 160 bar;

Maišymas

Jei naudojate beorio purškimo aparatą,
nemaišydami ir nepridėdami vandens produktą
supilkite į beorio purškimo aparato glaisto
dozatorių. Jei naudojate volelį, prieš naudodami
produktą visada permaišykite neįpildami
vandens. Produktą purkškite arba tepkite
voleliu 3 mm storio sluoksniu. Paviršiui išlyginti
naudokite 40–100 cm glaistymo liniuotę ar
mentelę. Visada naudokite švarius įrankius. Jei
reikia, išdžiuvusį ir sukietėjusį paviršių padenkite
kitu, labai plonu šviežio glaisto sluoksniu.
Paviršiui visiškai išdžiūvus, jį nušlifuokite.

Prieš naudojimą medžiagą permaišykite
maišytuvu. Naudokite švarius maišymo kibirus ir
įrankius. Glaistą permaišius jis tampa paruoštas
naudojimui.

■ PFT Swing Airless: purkštukų dydis – 541,
slėgis – 110 bar.
Prieš naudodami produktą išmėginkite purkštukų
dydį ir slėgį.
Naudojimas

Glaistu padengtą paviršių saugokite nuo šalčio,
kol glaistas visiškai išdžius.
Dengimo laikas
Džiūdamas glaistas kietėja.
Produkto atviras laikas (laikas kol paviršių galima
apdoroti mentele ar glaistykle) – maždaug 20
minučių.
Tikslus atviras laikas priklauso nuo esamų
oro ir naudojimo sąlygų. Produktas gali būti
dengiamas 2 sluoksniais. Kiekvieno sluoksnio
storis priklauso nuo esamo paviršiaus kokybės.
Esant normalioms sąlygoms produkto džiūvimo
laikas – 24 val. Tikslus džiūvimo laikas priklauso
nuo esamų oro ir naudojimo sąlygų.
Specialios pastabos
Knauf Readyfix Roll & Spray nemaišykite su
kitomis medžiagomis. Po naudojimo aparatus
ir įrankius nuplaukite vandeniu. Knauf Readyfix
Roll & Spray netinka siūlių užpildymui.

Medžiagos sąnaudos
Medžiaga

Apytikrės sąnaudos, kg/m²

Knauf Readyfix Roll & Spray, mm

1,58

Techniniai duomenys
Aprašymas

Matavimo vienetas

Vertė

Standartas

Degumo klasė

Klasė

A1

EN 13501-1

Tankis

g/cm³

1,5–1,7

–

Spalva

–

Balta

–

Sukibimo stipris

MPa

≥ 0,3

EN 1524

Grūdelių dydis

μm

≤ 250

–

pH

–

8–9

–

Techniniai duomenys buvo nustatyti pagal atitinkamus galiojančius bandymų standartus.
Atsižvelgiant į statybvietės sąlygas gali būti nukrypimų.

+370 5 213 2222
www.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.

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.

