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Knauf Ready-Finish
Kasutusvalmis peenviimistluspahtel

Materjal

Kasutusala

Omadused

Knauf Ready-Finish on kasutusvalmis peenviimistluspahtel, mis on koostiselt peeneteraliste
looduslike mineraalide ja sünteetilise sideaine
dispersioon.
Pinnale kantav käsitsi (pahtlilabidaga) või
mehaaniliselt (pahtlipritsiga nagu näiteks PFT
Ritmo, Samba XL).

Knauf Ready-Finish on kergelt lihvitav peenviimistluspahtel sisetöödel krohvitud, betooni,
kipsplaadi ja muude mineraalsete pindade
tasandamiseks kõrge tasasuse kvaliteediklassiga
pindadeks (kvaliteediklassini Q4) enne värvimist
või tapetseerimist.
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Ladustamine
18 kuud. Hoida kuivas kohas, suletuna originaalpakendis.
Kaitsta külma, kuumuse ja otsese päikesekiirguse
eest!
Pakend
15 kg, art nr 208351

Kasutusvalmis toode
Elastne
Hea nakkuvus aluspinnaga
Pahteldatava pinna pikk silumissaeg
Pärast kuivamist muutub valgeks
Kergesti lihvitav
Vähe lenduvat lihvimistolmu
Pikaajaline säilivus originaalpakendis
Pärast ämbri avamist ei kaota pikka aega
omadusi
■ 15 kg kogus plastikämbris
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Aluspind

Töötlemine

Tehnilised andmed

Aluspind peab olema tugev (mittemurenev),
puhas ja kuiv, vaba nakkumist vähendavatest
ainetest (rasvad, määrdeained, tolm, lahustite
ja värvide jäägid).

Kasutusvalmis pahtlimassi Knauf Ready-Finish tuleb enne kasutamist hoolikalt originaalpakendis segada. Tööriistad peavad olema puhtad, ilma rooste ja teiste materjalide jääkideta.

Materjalikulu 1 m2 kohta
0,2 0,5 kg/m2 (sõltuvalt pinna karedusest).

Kruntimine
Enne imava pinna pahteldamist (näiteks kipsplaat, krohv) on soovitatav aluspind kruntida
vahendiga Knauf Tiefengrund, mitteimavad
pinnad või nõrgalt imavad betoonpinnad
vahendiga Knauf Haftemulsion (lahjendada
veega vahekorras 1:3).
Enne värvimist on soovitatav pahteldatud pind
kruntida sügavale imenduva ja pinda tugevdava krundiga, näiteks vahendiga Knauf
Tiefengrund, või järgida värvitootja juhiseid.

Pahteldamine
Mass kanda peale käsitsi (pahtlilabidaga) või
mehaaniliselt ja kihipaksusega max 1 mm,
tasandada. Vajadusel kanda peale teine kiht
peale esimese kihi täielikku kuivamist. Kui
eelmine kiht on lihvitud liivapaberi või
lihvimisvõrguga, siis on soovitatav enne
järgmise kihi pealekandmist kruntida pind
vahendiga Knauf Tiefengrund.

Temperatuur/kliima

Kuivamisaeg

Muud juhised

Õhu, aluspinna ja pahtli temperatuur ei tohi
töötlemise ega kuivamise ajal olla madalam
kui +5 °C.
Optimaalsed tingimused:
õhutemperatuur +20 °C,
suhteline õhuniiskus 65%.

Kuivamisaeg temperatuuril +20°C ja 65%
suhtelise õhuniiskuse juures on umbes 2 h.

Toodet Knauf Ready-Finish ei tohi segada
teiste toodetega.
Kipsplaadi pahteldamiseks tohib toodet Knauf
Ready-Finish kasutada ainult siis, kui kipsplaadil ei esine liiga suuri muutusi pikkuses,
mis võivad tekkida niiskuse või temperatuurikõikumiste mõjul.

Või umbes 1,5 kg (1 mm kiht/1 m2).

Lihvimine
Kuivanud pahlit Knauf Ready-Finish lihvida
liivapaberiga nr 240 või lihvimisvõrguga nr
180 240.

Kvaliteedigarantii. Enesekontroll tehase laboris. Kontroll ELi teavitatud laboris.
Utiliseerimine: materjali jäägid utiliseerida koos olmejäätmetega. Täielikult tühjendatud pakend anda ümbertöötlemiseks.
Juhised. Pahtli silma sattumisel loputada viivitamatult suure koguse veega ja pöörduda arsti poole. Tööriistu pesta veega. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Knauf Tallinn UÜ
Masina 20, 10144 Tallinn

@

Tel +372 65 18 697
Faks +372 65 18 691

Knauf tarindisüsteemi tehnilised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse süsteemi koostisosi või tooteid, mida Knauf
kirjalikult soovitaE.

info@knauf.ee

Tootja: Knauf SIA Daugavas iela 4, Saurieši, Stopi!u novads, LV-2118 Läti, www.knauf.lv

www.knauf.ee

Knauf jätab endale õiguse tehniliste muudatuste tegemiseks. Meie vastutus kehtib üksnes toodete omaduste osas. Materjali kulu-, koguseja kasutamisandmed põhinevad kogemustel ega pruugi igal konkreetsel juhul täpselt paika pidada. Esitatud andmed ei vabasta ostjat/müüjat
kohustusest kontrollida isiklikult toote sobivust konkreetsel otstarbel kasutamiseks. 6ee trükis on autoriõigusega kaitstud. Muudatused, järeltrükid
ja täielik või osaline kopeerimine ainult Knauf Tallinn loal.

