Knauf Perlfix
Kinnitussegu kipsplaatide paigaldamiseks
Toote kirjeldus

Kasutamine

Omadused

Perlfix on kipsil põhinev liimainete ja lisanditega
standardi EVS EN 14496:2005 kohane kuivsegu
sisetöödeks.

Knauf Perlfixi kasutatakse ehituses sisetõõdel:
■ kipsplaatide Knauf
■ isolatsioonimaterjalide (polüstüreen ja mineraalvill),
■ isolatsioonimaterjaliga liitkipsplaatide kinnitamiseks
karedatele imavatele seinte- ja avakülgede pindadele
nagu müüritis, betoon jne.

■ head nakkeomadused
■ hõlpsalt segatav
■ pastalaadne konsistents
■ kui materjal on hakanud tahenema,
suureneb järsult selle tugevus
■ ökonoomne

Säilitamine
6 kuud kuivas ruumis puitalustel.
Pakend
30 kg, artikkel nr 136532
10 kg, artikkel nr 136534

Töötlemine
Alates veega segamise hetkest olenevalt aluspinna
omadustest umbes 30 minutit.
Plaat tuleb kohale asetada ja sirgeks rihtida enne
materjali tahenemist.
Määrdunud nõud ja tööriistad lühendavad
töötlemisaega.
Töötlemistemperatuur
Ruumi ja aluspinna temperatuur ei tohi olla alla +10 °C.

Märkus
Kulu
Ligikaudu 5 kg Perlfixi ühe ruutmeetri kuivkrohvi kohta.
30 kg kotist Perlfix piisab umbes 6 m2 kipsplaatide
paigaldamiseks.

Perlfixi ei tohi segada muude materjalidega, sest selle
tagajärjel võivad materjali omadused märkimisväärselt
muutuda.
Isolatsioonikihi
tiheduse
tagamiseks
tuleb
liitkipsplaatide paigaldamisel järgida Knaufi tehnilise
vihku W61 juhiseid.
Pärast töö lõpetamist pesta töövahendid kohe veega
puhtaks.

Töötlemine

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kandevõimeline, tugev, puhas,
tolmuvaba ja kuiv, betoonpind peab olema kuiv ning ilma
vormimäärde jääkideta. Sile, mitteimav betoonpind tuleb
nakkuvuse parandamiseks kruntida krundiga Knauf
Betokontakt.
Imavad aluspinnad krunditakse krundiga Knauf Stucprimer
(lahjendatuna veega 1 : 3).
Perlfixi pätsikeste paigutamiseks märkida eelnevalt
kipsplaatide servakohad seinale.

Mineraalvillaga kombineeritud plaadid

Mineraalvillaga liitkipsplaatide paigaldamisel kanda ka vahetult
enne plaadi paigaldamist plaadi villakihi pinnale kelluga õhuke
kiht Perlfixi.

Perlfixist liimikihi minimaalne paksus pärast plaatide paigaldust
peab olema 5 mm.

Segamine

Valada segukaussi ca 16 l vett ja selle peale 30 kg kuivsegu
Perlfix, segada mikseriga ühtlase pastataolise massi
tekkimiseni.

Perlfixi pätsikeste paigutus

Kui aluspind on natuke ebatasane, pannakse Perlfixi
pätsikesed umbes 35 cm vahedega.
Kui aluspind on väga ebatasane, teha 10 cm laiuste
kipsplaadiribade ja Perlfixi abil selle tasandus.

Plaatide paigaldamine, kinnisurumine, rihtimine
Kipsplaadid / liitkipsplaadid asetada täisnurga all aluspinnale ja suruda kinni rihtlati abil. Lõplikult joondada ja kinni lüüa
kummihaamriga läbi rihtlati enne kui Perlfix hakkab kivistuma!

Pistikupesade ja ukseavade viimistlemine.

Knaufi kipsplaatide vuugikohad pahteldada pahtliga Uniflott /
Uniflott imprägniert / Fugenfüller Leicht (koos vuugilindiga).

Knauf Tallinn UÜ
Masina 20, 10144 Tallinn
Tel +372 6518 690
Faks +372 651 8691
info@knauf.ee

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

www.knauf.ee

Knauf SIA, Daugavas iela 4, Saurieši, Rigas raj. LV-2118, Latvia, Tel: +371 6703 2999, Faks: +371 6703 2969
Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükiversioon. Meie vastutus kehtib vaid meie materjali omaduste osas. Andmed materjalide kulu, koguste ja teostuse osas põhinevad kogemustel ja neid ei ole võimalik teistsuguste
tingimuste korral vahetult kasutada. Toodud andmed vastavad tehnika praegusele tasemele. Need ei hõlma täielikult üldtunnustatud ehitustehnilisi eeskirju, asjakohaseid standardeid, juhiseid ega tööde teostamise eeskirju. Tööde tegija peab lisaks
paigalduseeskirjadele arvestama ka nendes toodud asjaolusid. Kõik õigused kaitstud. Muudatused, kordustrükid, fotomehaaniline ja elektrooniline paljundamine, sealhulgas ka osaliselt, on lubatud üksnes Knauf Tallinn UÜ kirjalikul loal. Tarnimine
toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel kehtivate üldiste müügi-, tarne- ja maksetingimuste järgi.

