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Techninių duomenų lapas

Rocaso
Modeliavimo gipsas
Produkto aprašymas

Rocaso yra išskirtinės kokybės gipsinis mišinys, gaminamas iš rinktinių
žaliavų.

Sandėliavimas

Maišus laikyti sausoje vietoje ant medinių padėklų.
Galioja 6 mėnesius nuo pagaminimo datos. Pažeistus maišus užsandarinti ir
sunaudoti pirmiausia.

Kokybės kontrolė

Pirminė produkto patikra pagal standartą EN 13279-1. Vykdoma reguliari
gamyklos produkcijos kontrolė. Produktas žymimas CE ženklu.

Savybės
■ Gipsinis sausasis mišinys, A1 pagal EN 13279-1.
■ Vidaus darbams.
■ Paruoštas naudoti smulkiagrūdis formavimo gipsas.
■ Ypač baltas.
■ Didelis smūginis ir gniuždymo stipris.
■ Mažai plečiasi.
■ Lengva formuoti ir naudoti dirbant su brauktėmis.
■ Skirtas dirbti rankomis.

P158.lt Rocaso
Modeliavimo gipsas
Naudojimas

Darbo temperatūra ir aplinkos sąlygos

■ dekoratyvių interjero elementų gamybai, liejimo į formas ir traukių
gamybos būdais;

Valymas

Naudojamas vidaus patalpose:

■ meno ir paminklosaugos darbams;

Negalima naudoti, jei medžiagos, patalpos ir (arba) pagrindo temperatūra yra
žemesnė nei +5 °C ar aukštesnė nei +30 °C.
Panaudotus įrankius ir prietaisus tuoj pat plauti vandeniu.

■ laisvalaikio darbams, formų gamybai;
■ medicinoje ir porceliano gamyboje;
■ keramikos ir dailiosios keramikos pramonėje.

Darbo eiga
Skiedinio ruošimas

Maišo turinys (25 kg) maišomas elektriniu maišytuvu su švariu vandeniu, kol
susidaro darbui tinkama vienalytė masė be gumuliukų.
Skiediniui iš vieno maišo paruošti naudojama apie 17,5 l vandens.
Maišant mažesnius kiekius, išlaikyti tinkamą maišymo su vandeniu santykį.
Maži kiekiai maišomi rankiniu būdu, naudojant mentelę.

Pastabos

Darbo laikas su paruoštu skiediniu.

Saugos nurodymai ir atliekų šalinimas
Žr. saugos duomenų lapą.

Stingimo pradžia: po 10 (±3 minutės).
Stingimo pabaiga: po 20 (±5 minutės);
Atkreipti
dėmesį

Šiame techninių duomenų lape nurodoma medžiagos
paskirtis ir rekomenduojamas darbų atlikimo būdas, tačiau
jis negali pakeisti profesinės darbų vykdytojo patirties.
Darbus būtina vykdyti vadovaujantis darbų saugos bei
higienos taisyklėmis. Gamintojas užtikrina produkto kokybę,
tačiau nedaro įtakos jo naudojimo sąlygoms ir būdui. Jeigu
kyla abejonių, galima savarankiškai išbandyti produktą
ir atlikti bandomuosius darbus. Čia pateikta informacija
neatleidžia pirkėjo nuo pareigos patikrinti medžiagos
tinkamumą pagal numatytą naudojimo paskirtį. Dėl skirtingų
naudojimo sąlygų ir skirtingų sąlygų statybų objektuose
duomenys negali būti taikomi visuotinai.

Rocaso negalima maišyti su kitomis medžiagomis, nes
medžiagos savybės gali smarkiai pasikeisti.

Techniniai duomenys
Pavadinimas

Matavimo vnt.

Vertė

Standartas

Degumo klasė

Klasė

A1

EN 13279-1

Lenkimo tempiant stipris

N/mm²

≥ 3,0

EN 13279-2

Gniuždymo stipris

N/mm²

≥ 5,0

EN 13279-2

Tūrinis svoris (sausas)

kg/m³

1000

-

Baltumas

Laipsnis

> 79

-

Techniniai duomenys nustatyti vadovaujantis naujausiais bandymo standartais. Galimi su sąlygomis statybos objekte susiję neatitikimai.
Šis techninių duomenų lapas pakeičia visus ankstesnius lapus.

Tiekimo programa
Produktas

Pakuotė maišas

Kiekis ant padėklo

Produkto numeris

EAN kodas

Rocaso

25 kg

40

00657968

4003982495952

Tvarumas ir aplinkosauga
Trumpas aprašymas

Vertė

Reikalavimai pagal AgBB schemą

Atitinka

LOJ kiekis pagal RL2004 / 42 / EG

Netaikoma

Tirpiklių ir plastifikatorių kiekio ribojimas pagal VdL-RL01 (4 redakcija)

Netaikoma

Produkto aplinkosauginė deklaracija
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UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, Lietuva
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.
Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik Knauf sistemos
sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

