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Knauf Rotband Plus
Plonasluoksnis gipsinis tinkas

Medžiaga

Naudojimas

Savybės

Knauf Rotband Plus – plonasluoksnis gipsinis
tinkas, skirtas vidaus patalpų sienoms ir luboms
tinkuoti.
Tinko klasė pagal EN 13279-1 – В4/20/02.

Knauf Rotband Plus tinku tinkuojami šiurkštūs
pagrindai, tokie kaip betonas, įvairių tipų mūras,
gipso plokštės.
■ Naudojamas nuo rūsio iki stogo, visose įprastos
drėgmės patalpose, įskaitant namų ūkio virtuves ir vonios kambarius (pvz., viešbučių vonios
kambariuose, ligoninėse, senelių namuose,
mokyklų tualetuose ir t. t.).
■ Dengiamas plonu sluoksniu, paviršius tampa
lygus ir glotnus.
■ Tinkamas paviršiaus paruošimo lygiams*:
Q3 – matiniams ir smulkios struktūros paviršiams kartu su glaistu Knauf Q-Filler ir Q4 –
blizgiems ir lygiems paviršiams kartu su Knauf
Multi-Finish arba Knauf Super-Finish.
■ Tinkamas kaip pagrindas dažant ar klijuojant
tapetus.

■ Gamykloje paruoštas sausas tinko mišinys
■ Ekonomiškas
■ Dengiamas rankiniu būdu
■ Universalus naudojimas
■ Laidus vandens garams
■ Atsparus mechaninėms apkrovoms
■ Nominalus sluoksnio storis 2–8 mm
■ Greitai džiūsta
■ Džiūdamas nesitraukia ir netrūkinėja
■ Puikiai sukimba su visais statybiniais pagrindais

Sandėliavimas
Maišus laikyti sausoje vietoje ant medinių padėklų. Galioja 6 mėn. nuo pagaminimo datos.
Pažeistus maišus užsandarinti ir sunaudoti pirmiausia.
Pakuotė
5 kg maišas, prekės kodas 00500781
10 kg maišas, prekės kodas 00500780
25 kg maišas, prekės kodas 00500778
Kokybės kontrolė
Pirminė produkto patikra pagal standartą
EN 13279-1. Vykdoma reguliari gamyklos produkcijos kontrolė.
Produktas žymimas CE ženklu.

* Daugiau informacijos apie tinkuojamo paviršiaus paruošimo lygius rasite brošiūroje „Glaistymas. Knauf    
Q1–Q4 paviršiaus paruošimo metodika“ ir Vokietijos gipso pramonės asociacijos atmintinėje „Vidaus
tinkų paviršiai“.

P511c.lt Knauf Rotband Plus
Gipsinis tinkas, skirtas dirbti rankomis
Pagrindo paruošimas
Pagrindas

Paruošimas

Betonas grubiu paviršiumi

Vandens įgėrimo bandymas.
Neįgeriančius pagrindus gruntuoti naudojant Knauf
Betokontakt arba Knauf Spraykontakt.

Betonas glotniu paviršiumi

Pašalinti plėveles sudarančias medžiagas, pvz.,
klojinių alyvą ir netvirtus paviršiaus sluoksnius, pvz.,
cementinį pienelį.
Paviršius gruntuojamas Knauf Betokontakt arba Knauf
Spraykontakt gruntu.

Visų rūšių mūras, kalkių ir
cemento tinkas

Paviršius gruntuojamas Knauf Stuck-Primer gruntu.

Gipskartonio ir gipso plaušų plokštės   Nuvalyti dulkes, paviršių gruntuoti naudojant
Knauf Putzgrund.
Gipso, gipso ir kalkių tinkas

Pašalinti senus apdailos sluoksnius ir viršutinį tinko
užtrynimo sluoksnį. Paviršių gruntuoti Knauf Tiefengrund
gruntu.

Tinkavimas

Visi pagrindai turi laikyti apkrovas, būti sausi, nedulkėti, be riebalinių sluoksnių ir kitų sukibimui su
pagrindu trukdančių sluoksnių ir dalelių.
Betonas ir lengvasis betonas
Pašalinti plėveles sudarančias medžiagas, pvz.,
klojinių alyvą ir netvirtus paviršiaus sluoksnius.
Maksimali betoninių pagrindų likutinė drėgmė
≤ 3 %, naudojant Knauf Spraykontakt gruntą
≤ 4 %.  
Ant betoninio paviršiaus negali būti vandens
(pvz., kritulių, kondensato).
Jei stipriai įgeriantys paviršiai yra silpni ir byrantys
prieš gruntuotuojant Knauf Stuck-Primer gruntu,
juos reikia padengti  pagrindą sutvirtinančiu giluminiu gruntu – Knauf Tiefengrund.

Techniniai duomenys

Dengiama ant iš anksto paruošto ir tinkuoti tinkamo
pagrindo.
Paruošimas. Į indą su maždaug 16 l vandens supilamas Knauf Rotband Plus maišo (25 kg) turinys ir
maišytuvu maišoma, kol tinko konsistencija tampa
tolygi, be gumuliukų.  
Dengimas. Paruošus tinką per 30 min. jį būtina
padengti ant paviršiaus ir išlyginti profiline liniuote.
Maždaug po 40–50 min. (atsižvelgiant į pagrindo
savybes), pradėjus stingti sluoksniui, trapecine
liniuote nupjaunamas paviršius, taip gaunama lygi
plokštuma šiurkščiu paviršiumi.

Paviršiaus paruošimas prieš dažant arba
dengiant kitą apdailą. Nutinkuotas paviršius turi
būti sausas, tvirtas ir nedulkėtas. Gruntas parenkamas atsižvelgiant į apdailos medžiagą. Apdailai
galima naudoti tiek dispersinius, tiek silikatinius
dažus arba klijuoti tapetus. Darbo sauga ir atliekų
tvarkymas. Žr. saugos duomenų lapą.

Degumo klasė:

А1

Vidutinis sluoksnio storis:

3–4 mm

Minimalus sluoksnio storis:

2 mm

Tankis (sukietėjusio):

～1 000 kg/m3

Lenkimo tempiant stipris:

≥ 1,0 N/mm2

Gniuždymo stipris:

≥ 2,0 N/mm2

Sukibimo stipris:

≥ 0,1 N/mm2

рН vertė:

10–12

Vandens garų laidumo
koeficientas µ:

sausas: 10
drėgnas: 6

Paviršiaus paruošimas. Tinko paviršiui apstingus plačiu glaistikliu glotninamas paviršius. Prieš
glotninant paviršių šiek tiek sudrėkinti.

Šilumos laidumo
koeficientas:

0,39 W/mK

Kad tinkas greičiau džiūtų, užtikrinti gerą patalpų
vėdinimą.

Medžiagos sąnaudos:

0,8 kg/m2/1 mm

Išeiga (25 kg maišas):

～15,5 m2/2 mm

Temperatūra, klimatas

Darbo laikas

Pastabos

Negalima tinkuoti, jei patalpos ir (arba) pagrindo
temperatūra yra žemesnė nei +5 ºC. Tinkuotus paviršius visą džiūvimo laiką reikia saugoti nuo šalčio.

Apie 60 minučių.

Džiūvimas

Patalpą vėdinti. Tinkuotų plokštumų negalima
dirbtinai šildyti šildymo įranga.

+370 5 213 2222

Vidutinis džiūvimo laikas – 1 mm per dieną, jis
priklauso nuo patalpos temperatūros, drėgmės
ir ventiliacijos. Džiūvimo laiką gali pailginti žema
temperatūra ir (arba) didelis drėgnumas.

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.

