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Knauf Nivello
Medžiaga, naudojimas, savybės, darbo eiga, techniniai duomenys

Medžiaga

Naudojimas

Savybės

Knauf Nivello yra pramoniniu būdu paruoštas sausasis mišinys grindims, sudarytas iš anhidrito ir
kitų sudedamųjų medžiagų. Pritaikytas darbui tiek
rankomis, tiek mechaniniu būdu.

Naudojamas gyvenamojoje ir pramoninėje statyboje kaip savaime išsilyginantis grindų sluoksnis.
Tinkamas kaip pagrindas įvairioms galutinėms
dangoms (parketui, plytelėms, kiliminėms dangoms, laminatui). Nušlifuotas tinka PVC ir dažų
dangoms. Naudojamas tik vidaus darbams.

■ Patikrinta, pastovi kokybė.
■ Pramoniniu būdu sumaišytas.
■ Paprastas darbas, lengvai išsilieja, puikiai
išsilygina.
■ Neskilinėja, netrūkinėja.
■ Neatkartoja pagrindo nelygumų.
■ Sluoksnio storis 8―35 mm.

Sandėliavimas
Laikyti 6 mėnesius sausose patalpose ant medinių
padėklų. Įplėštus maišus gerai uždaryti.
Pakuotė
25 kg

Prekės kodas
132368

Knauf Nivello
Pagrindas

Darbo eiga

Techniniai duomenys

Pagrindas turi būti stabilus, patvarus, be įtrūkių,
tvirtas, švarus, neriebaluotas, be vaško, alyvos,
dažų ar skiediklio liekanų. Paviršiai, tokie kaip
betonas, pirmiausia turi būti apdoroti gruntu
Knauf-Haftemulsion, atskiestu su vandeniu santykiu 1:3, arba su Knauf-Estrichtgrund, atskiestu
santykiu 1:1 su vandeniu. Stipriai įgeriančius paviršius gruntuoti 2 kartus. Su Knauf-Haftemulsion,
atskiestu santykiu 1:5, po to santykiu 1:3. Su
Knauf-Estrichtgrund, atskiestu santykiu 1:2,
paskui santykiu 1:1. Neįgeriančius mineralinius
paviršius gruntuoti Knauf-Haftemulsion, praskiestu santykiu 1:3.

Knauf Nivello maišo turinį suberti į maždaug
5 l švaraus vandens. Maišyti lėtai besisukančiu
sraigtiniu maišytuvu (stengtis, kad maišant pakliūtų kuo mažiau oro) tol, kol susidarys vienalytė,
takios konsistencijos be gumuliukų masė.

Grūdelių dydis:
Atsparumo gniuždymui klasė:
Atsparumo lenkimui klasė:
Takumo matas:

Deformacinės siūlės
Reikia atkartoti pastato deformacines siūles. Darbo siūlės formuojamos atsižvelgiant į pertraukas
darbo metu, mašinos galingumą ir objekto dydį.

Pastabos
2 dienas po mišinio išliejimo užtikrinti gerą vėdinimą. Džiūvimas ― 1 mm storio sluoksnis per
dieną. Viršutinę (galutinę) dangą galima dėti, jei
likęs drėgmės kiekis yra: < 1 % orui laidžioms
dangoms, < 0,5 % orui nelaidžioms dangoms
ir parketui.

Takumą reikia kontroliuoti nuolat – nustačius tinkamą konsistenciją ir reguliuojant vandens kiekį.
Darbas gali būti atliekamas ir mechaniškai, pritaikytu maišymo siurbliu (pvz., PFT G5C). Nustačius tinkamą konsistenciją reguliuojant vandens
kiekius, daromas takumo patikrinimas.
Dirbant rankiniu būdu, sraigtiniu maišytuvu sumaišytą skiedinį tolygiai išpilti iš indo. Mechaninio
darbo atveju medžiagą tolygiai išpilti su žarna,
kol pasiekiamas reikiamas lygmuo. Galutiniam
mišinio sluoksniui išlyginti naudojamas dygliuotas
volelis, arba, esant didesniam sluoksnio storiui,
šluota standžiais šeriais.
Takumo patikrinimas
Patikrinimas atliekamas išpylus skiedinį iš 1,3 l
talpos indo ant lygaus, neįgeriančio paviršiaus
(pvz., plėvelės), matavimas atliekamas po 2 minučių. Pasklidusio skiedinio ploto skersmuo turi
būti ne daugiau kaip 57 cm.

iki 1,2 mm
C20
F5
su 1,3 l tikrinimo
indu ne daugiau
kaip 57 cm

Medžiagos sąnaudos:
1 cm storio sluoksniui 18 kg/m2

Temperatūra / oro sąlygos
Oro ir statinio temperatūra darbo ir kietėjimo metu
turi būti daugiau nei +5 ºC. Saugoti nuo tiesioginių
saulės spindulių ir stipraus skersvėjo, nešildyti
paviršiaus tiesiogiai.

Tinkamumo darbui trukmė
Paruoštą medžiagą išpilti ir išlyginti per 30 min.
Vaikščioti galima apytiksliai po 24 val. Visiškai
sukietėja apytiksliai po 3 dienų.

Kokybės užtikrinimas. Gamybos kontrolė (FCP). Notifikuotosios laboratorijos patikrinimo protokolas.
Knauf Nivello atitinka grindų pagrindo CA-C20-F5 klasifikaciją, tinkamas naudoti patalpose. Atitinka LST EN 13813.

+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.

