F 423

Knauf Nivello
Isetasanduv põrandatasandussegu
Materjal

Kasutamine

Omadused

Knauf Nivello on isetasanduv põrandatasandussegu, mis koosneb anhüdriidist, erikipsist,
spetsiaalsetest täiteainetest ja paksendajatest
siseruumide põrandate tasandamiseks 8-35 mm
paksuse kihina. Enne kasutamist tuleb valmis
kuivsegu segada veega mördiks.
Sobib segamiseks ja paigaldamiseks nii
mehaaniliselt kui ka käsitsi.

Kasutamiseks elamu- ja hooneehituses ainult
sisetingimustes isenivelleeruva tasanduskihi
valamiseks.
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Hoiustamine
6 kuud kuivades ruumides, puitalustel.
Avatud kotid tuleb korralikult sulgeda.

Pakend
25 kg, artikli nr. 132368

n
n
n

isetasanduv kihina 8-35 mm
tehasetoote kvaliteet
kiire kivinemisaeg
käsitsi ja masinaga paigaldatav

2010

Aluspind

Töö kulg

Tehnilised andmed

Aluspinna ettevalmistamine

Väikeste põrandapindade korral segatakse kott
kuivsegu 25 kg u 5 liitri veega. Segatakse
aeglastel pööretel töötava segudrelliga - mörti
peab sattuma võimalikult vähe õhku. Segu peab
olema tükkideta ning homogeense ja voolava
konsistentsiga - kontrollige voolavust. Suuremate
põrandapindade korral kasutada masinaga valamist
sobiva segupumba (nt PFT G5) abil. Õige konsistentsi saavutamiseks reguleerida vajadusel vee
doseerimist, kontrollige mördi voolavust.

Tera suurus
Survetugevuse klass
Paindetugevuse klass
Valguvus 1,3 l katsenõust

Aluspind peab olema stabiilne, pragudeta, tugev,
puhas ning vaba vahast, õlist, värvist ja lahusti
jääkidest. Imavad aluspinnad, nt tsementpõrandad
ja betoon tuleb töödelda Knauf Haftemulsion vesilahusega vahekorras 1:3 või Knauf Estrichgrund
vesilahusega vahekorras 1:1. Tugeva imavusega
pindu tuleb töödelda kaks korda. Esmalt kruntida
Knauf Haftemulsion vesilahusega vahekorras 1:5
ning seejärel lahusega vahekorras 1:3. Knauf
Estrichgrund puhul aga algul vesilahusega vahekorras 1:2 ja seejärel vahekorras 1:1. Mitteimavad
mineraalsed aluspinnad tuleb töödelda Knauf
Haftemulsion vesilahusega vahekorras 1:3.

Paisumisvuugid
Aluspõranda paisumisvuugid tuleb teha samuti
tasanduskihti läbivad.

kuni 1,2 mm
C 20
F5
kuni 57 cm

Materjalikulu

U 18 kg/m2 / 1 cm paksuse kihi korral

Väikeste, segudrelliga segatud partiide korral
tuleb mört ühtlaselt anumast välja valada.
Masina kasutamisel tuleb materjal ühtlaselt
voolikust aluspinnale lasta, kuni saavutate
ettenähtud taseme. Pinna optimeerimiseks ja
tasandamiseks töödelge segukihti aeglaselt
ogarulliga. Suuremate kihipaksuste korral kasutatakse tasandamiseks harja.

Mördi voolavuse kontroll
Kontroll viia läbi tasasel, mitteimaval pinnal
(kilel) 1,3 l konsistentsi määramise nõu abil.
Valada katsenõu täis, tõsta üles ja mõõta pärast
2-minutit laialivalgumist seguloigu läbimõõt.

Temperatuur / kliima

Töötlemise aeg

Muud juhised

Õhu- ja aluspõranda temperatuur peab töötlemise
ja kivinemise ajal olema üle +5°C. Kaitske otsese
päikesevalguse ja tugeva tuuletõmbe eest.

Töötlemise aeg ca

30 min

Pinnal võib käia pärast

ca 24 h

Pind on täielikult
koormatav päras

ca 3 päeva

Pärast paigaldamist 2 päeva jooksul tagada
ruumide piisav ventilatsioon. Kuivamiskiiruseks
on 1 mm kihi paksusest ööpäevas.
Niiskust läbi laskvaid põrandakatteid võib
paigaldada kui tasandusvalu jääkniiskus on
<1% ja aurutihedaid põrandakatteid kui jääkniiskus on <0,5%.

Kvaliteet.
Knauf Nivello on standardi EVS-EN 13813 järgi klassile CA-C20-F5 vastav kaltsiumsulfaatsegu põrandate ehitamiseks sisetingimustes. Kvaliteedi kontroll
toimub tehase laboris.
Klassifikatsioon vastavalt kemikaaliseadusele.
Xi ärritav
R36 Ärritab silmi. S2 Hoida lastele kättesaamatus kohas. S24/25 Vältida kokkupuudet nahaga ja silma sattumist. S26 Silma sattumisel loputada kohe rohke
veega ja pöörduda arsti poole. S46 Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.
Jäätmekäitlus: pärast veega reageerimist võib väikseid koguseid visata olmejäätmete hulka, ehitusplatsilt utiliseerida ehituse ja lammutuse segaprahina.
Täielikult tühjendatud pakendid anda ümbertöötlemiseks. Kivistunud ja tahkel kujul ei ole toode ärritav.

Knauf Tallinn UÜ
Masina 20, 10144 Tallinn
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Tel +372 6518697
Faks +372 6518691

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma
Knauf tarindikomponente või tooteid, mida Knauf on kirjalikult soovitanud.

info@knauf.ee

Knauf SIA Daugavas iela 4, Sauriesi, Rigas raj. LV-2118, Latvia, Tel: +371 67032 999, Faks: +371 67032 969.

www.knauf.ee

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükiversioon. Meie vastutus kehtib meie materjalide omaduste osas. Andmed materjalide kulu, koguste ja
teostuse osas põhinevad kogemustel ja neid ei ole võimalik teistsuguste tingimuste korral vahetult kasutada. Esitatud andmed vastavad tehnika praegusele tasemele.
Need ei sisalda täielikult kehtivaid standardeid, ehitustehnilisi eeskirju ja juhiseid ega tööde teostamise eeskirju. Tööde tegija peab lisaks käesoleva tehnilise vihiku juhistele
arvestama ka kehtivaid standardeid ja eeskirju. Kõik õigused kaitstud. Muudatused, kordustrükid, fotomehaaniline ja elektrooniline paljundamine, sealhulgas ka osaliselt, on
lubatud üksnes firma Knauf Tallinn UÜ kirjalikul loal. Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel kehtivate müügi-, tarne- ja maksetingimuste järgi.

