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Knauf Kalk Feinputz
Lubipinnakrohv

Toote kirjeldus

Kasutusala

Omadused

Knauf Kalk Feinputz on tehases valmis segatud
töötlemisomadusi parandavate lisanditega
hüdraatlubja baasil kuivsegu käsitsi või krohvimasinaga pinnale kandmiseks.
Standardi EVS-EN 998-1 järgi on omadustelt
tüüp CS II kui üldotstarbeline krohvimört (GP).

Lubja baasil pealiskrohv kasutamiseks sise- ja
välistöödeks. Sobib õhukese kihina lubialuskrohviga (nt Kalk Grundputz) krohvitud pindade silumiseks, pindadele mille puhul soovitakse lubikrohvi
kasutamist ja traditsioonilise viimistlusmaterjalina
restaureerimistöödeks restaureerimistöödeks.
Sobib ka võrguga armeerimiseks lubialuskrohvi
Kalk Grundputz peale ning õhukesekihiliseks
krohviks siledapinnalisele müüritisele, poorbetoonile, betoonile ja sarnastele sisepindadele
nii sileda kui struktuurse pinna loomiseks.
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Ladustamine
Hoida kuivas ruumis puitalustel, suletuna originaalpakendis.
Säilivusaeg vähemalt 6 kuud
Pakend
25 kg kott - artikkel nr 232154
Pakendus: 42 kotti/alusel
Kvaliteet
Standardi EN 998-1 järgi teostati toote esmakontroll ja teostatakse ettevõttesisest tootmiskontrolli.

Kasutusvalmis lubikrohvi kuivsegu
Krohvimördi klass CS II
Tuletundlikkuse klass A1
Hallituskindel
Reguleerib niiskuse tasakaalu
Veeauru läbilaskev
Vetthülgav
Pinnale kantav käsitsi või masinaga

Aluspind

Töötlemine

Tehnilised andmed

Aluspind peab olema kuiv ja kandevõimeline.
Pind ei tohi olla vetthülgav, külmunud ega
tolmune, sellel ei või olla koordunud tükke
ega mädanenud kohti. Betoonpinnal ei tohi
olla raketisest jäänud määret ega mustust.
Sileda betoonpinna ja poorbetooni katmise
korral siseruumides kruntida esmalt vahendiga Knauf Putzgrund. Vajaduse korral niisutada pind enne krohvimist.

Puistake segu puhta veega (25 kg segu +
u 6-6,5 l vett) segukaussi ja segage
segudrelliga ühtlaseks mördiks või kasutage
krohvimasinat (sobiva segupumbaga, nt PFT
G-4, PFT G-5C. Seadistage D6-3 pumba
korral veekoguseks ca 550 l ja laske töötada
kuni tekib sobiv konsistents. Eelnevalt niisutage voolikuid!
Kandke mört vajalikus koguses krohvitavale
pinnale ja tasandage latiga. Enne tardumist
tasandage lõplikult, hiljem hõõruge siledaks.
Valmissegatud mört on töödeldav umbes 4
tundi sõltuvalt ilmastikutingimustest.
Kui soovite struktuurset pealispinda, katke
pind järgmisel päeval uue 3 mm krohvikihiga
ja töödelge siledaks.
Kasutades õhukesekihilise krohvina sisetöödel,
kandke pinnale keskmise paksusega
krohvikiht, alates 5 kuni 10 mm, tasandage ja
pärast tahkumist hõõruge siledaks. Vajadusel
paigaldage krohvikihi pealispinda 4x4 mm
armeerimisvõrk.
Armeerimisseguna kasutamisel kandke aluspinnale 5 mm paksune kiht ja paigaldage
selle keskele armeerimiskangas.
Krohvi pealispind tuleb vastavalt järgnevatele
värvi- ja krohvikihtidele ette valmistada.

Tüüp EVS-EN 998-1 järgi:
Nakketugevus:
Tera suurus:
Veeimavusklass:
Krohvikihi miinimumpaksus:

Temperatuur/kliima

Kuivamisaeg

Muud juhised

Õhu ja aluspinna temperatuur peab töötamise
ja kuivamise ajal olema üle +5 °C. Kaitske
kuivavat krohvipinda vihma, liiga kiire kuivamise,
tõmbetuule ja külmumise eest.

Välitingimustes võib peale ooteaega, mille
pikkuseks on üks päev kihipaksuse iga mm
kohta, kanda pinnale mineraalse dekoratiivkrohvi.

Mitte segada teiste materjalidega.
Utiliseerimine. Kivistunud mördi jäägid utiliseerida segaehitusjäätmetena. Täielikult tühjendatud
pakend anda ümbertöötlemiseks.

CS II
0,10 N/mm²
0-0,6 mm
W1
sees 4 mm
väljas 6 mm

Soojusjuhtivuse koefitsient :
kui P = 50%
0,40 W/mK,
kui P = 90%
0,46 W/mK,
Veeauru difusioonitakistuse
koefitsient :
5/20
Materjalikulu 1 cm kihile:
15 kg/m²

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.

