P583 Knauf Finishpachtel weiß
Materjal, kasutusala, omadused, töötlemine, tehnilised näitajad, märkused
Materjal

Kasutusala

Knauf Finishspachtel weiß on pulbriline valge tsemendi baasil sünteetilise täitematerjaliga kuivsegu.
Käsitsi kasutamiseks.

Ebatasasuste tasandamiseks, kihi paksuseks
05 mm. Kasutamiseks mineraalsetel aluspindadel
sise- ja välistingimustes.

Omadused
universaalne
valget värvi
ülevärvitav
hõlpsasti töödeldav

Töötlemine

Tehnilised näitajad

Aluspind:
Peab olema kuiv, vaba tolmust, lahtistest osakestest
ja kirmetistest, ei tohi olla külmunud, peab olema
kandevõimeline.

Segu peab olema tükivaba ja ühtlase konsistentsiga.
Kanda pahtlilabida või kelluga aluspinnale, soovitud
paksuse kihina. Piisava pinnatugevuse korral võib
pinda siluda.

Kõikidel tavalistel ehituslikel, mineraalsetel aluspindadel (nt betoon, lubi-tsementkrohv).

Töötlemisaeg:
Veega segatud segu on töödeldav ca 2-3 tunni vältel.
Kivistumisaeg sõltub kihi paksusest, aluspinnast ja
ilmastikutingimustest.
Pinda värvida ja katta alles pärast täielikku kuivamist.

Aluspinna ettevalmistamine:
Erineva või tugeva imavusega aluspinnad kruntida
Knauf Tiefengrund-i või Knauf Stuckprimer-iga,
betoonpinnad Knauf Haftemulsion-iga.
Töö käik:
Knauf Finishspachtel puistata puhtasse vette (1kg
+ ca 0,3 l) ja segada tükivabaks. Lasta 5 minutit
seista ja veelkord läbi segada.
Vajaliku töötlemiskonsistentsi saavutamiseks lisada
vajadusel vett.
Segada võib käsitsi või aeglaselt pöörleva vispliga.

Töötlemistemperatuur:
Õhu- ja aluspinnatemperatuur peab töötlemise ja
kivistumise ajal olema üle +5°C.
Kaitsta otsese päikese ja tõmbetuule eest.

Tera suurus:
Paindetõmbetugevus:
Survetugevus:
Nakketugevus:

kuni 0,3
2,5
9
0,3

Kihi keskmine paksus: 0 -5

mm
Mpa
Mpa
Mpa

mm

Kvaliteedi tagamine:
Kvaliteedikontroll tehase laboris

Märkused

Säilitamine

Materjalikulu

Knauf Finishspachtel weiß pulbrit ei tohi segada
muude materjalidega, kuna tema omadused võivad
seeläbi tunduvalt muutuda.
Töövahendid kohe pärast kasutust veega puhtaks
pesta.

Kuivas ruumis puitalusel.
Säilib ca 12 kuud.
Avatud kotid hästi sulgeda.

Kulunorm: ca 1,2 kg/m²/mm
Sõltub aluspinna omadustest.
Tellimisandmed / tarnepakk.

Liigitamine kemikaaliseaduse kohaselt
Xi ärritav
R36- ärritab silmi; R38-ärritab nahka; R43-nahale sattudes võib põhjustada ülitundlikkust (allergiat)
S2, S24, S25, S26, S37
Jäätmekäitlus: Ehitusprahina on toode tahkunud ja kivistunud olekus kahjutu. Täiesti tühjad pakendid anda keskonnasõbralikku jäätmekäitlusesse.
Tootja jätab endale õigused tehnilisi andmeid muuta. Meie garantii kehtib vaid meie materjali korrektse kautamise puhul. Kulumäärad, esitatud kogused ja konstruktsioonilised andmed põhinevad
tootja kogemusel ning tavasituatsioonist oluliselt erinevates tingimustes ei pruugi need automaatselt kehtida. Esitatud andmed ei vabasta ostjat/müüjat kohustusest meie toodete sobivust ettenähtud
kasutusotstarbel kasutamiseks ise kontrollida.
Kõik õigused seadusega tagatud. Muudatusi, kordustrükke ja koopiad, ka osalisi võib teha ainult Knauf Tallinn UÜ selgesõnalise loaga.

+372 6 51 8690
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