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Paigaldusjuhend
Cleaneo® Akustik linear
perforeeritud kipsplaadid

Uudis
■ Faasitud sirged servad - paigaldamise järel vuuke ei pahteldata
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Cleaneo® Akustik linear perforeeritud kipsplaadid
Paigaldus
Cleaneo® Akustik linear

Cleaneo® Akustik linear plaatide kõik servad on tehases soonitud, faasitud ja krunditud, plaadi nähtav külg on viimistletud valge kartongiga ja
samuti krunditud.
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Cleaneo® Akustik linear plaadid on soonitud servadega plaadid, millede üks otsa- ja pikiserv on
esiküljelt soonitud astmeliseks ja teine otsa- ning pikiserv on tagaküljelt soonitud astmeliseks. Plaadid
paigaldatakse tihedalt külg-külje vastu. Kuna vuugikohad on suletud jääb ära vajadus vuuke pahteldada.
Paigaldamisel on soovitatav kasutada 3-liikmelist meeskonda.

Plaatide paigaldamisel asetada alati eestpoolt
soonitud astmega otsa- ja pikiservaga plaadi
kõrvale plaat, millel on tagantpoolt soonitud otsaja pikiserv. Seada rihtimisnöör ruumi keskele
vastavalt paigalduse suunale ja kinnitada.
Joondada 1. plaadirida rihtimisnööri järgi ja kinnitada. Paigaldada ülejäänud plaadid vastavalt
paigaldusskeemile (vt lk 3).

2 Perforatsiooni kontrollimine

3 Plaatide kinnitamine

4 Kruvipeade pahteldamine

Kontrollida paigaldamise ajal pidevalt, et
plaatides olev augustus oleks nii rist- kui ka
diagonaalsuunas ühel joonel (vt joonist lk 4).

Kinnitada Cleaneo® Akustik linear plaadid kipsikruvidega SN 3,5 x 30 mm profiilidest CD
60x27 aluskarkassi külge ca 170 mm vahedega.
Suruda plaat kinnikruvimise ajal tihedalt vastu
aluskarkassi.
Alustada kinnitamist plaadi sellest nurgast, mille
ots ja külg külgnevad juba kinnitatud plaatidega. Kinnitada esmalt plaadi pikiserv, seejärel
otsaserv.

Pahteldada kruvipead auguga Jet-kellu abil
pahtliga Knauf Snowboard-Finish või
analoogsega.
Peale kuivamist lihvida pahteldatud pind
tasaseks.

Cleaneo® Akustik linear perforeeritud kipsplaadid
Paigaldus
Pealispinna eelnev töötlemine
Enne viimistlemist puhastada kipsplaatide pind
tolmust.
Kui kinnitusvahendid pahteldatakse üle
pahtliga Knauf Snowboard-Finish, siis võib
loobuda pinna eelnevast kruntimisest, kuna
Knauf Cleaneo® Akustik linear plaatide
pealispind on tehases krunditud.

Cleaneo® Akustik plaate võib katta alljärgnevate
kattematerjalidega.
■ Värvid:
polümeer-dispersioonvärvid, dekoratiivvärvid,
õlivärvid, mattlakkvärvid, alküüdvärvid, polüuretaanvärvid (PUR), polümeer-vaikvärvid, epoksiidvärvid (EP);
soovitus: Knauf Malerweiss E.L.F.
■ Dispersioon-silikaatvärve võib kasutada peale
pinna kruntimist värvitootja poolt soovitatud
krundiga.

Ei sobi:
■ leeliselised materjalid nagu lubi-, vesiklaas- ja
puhtad silikaatvärvid.
Märkus.
Pikemat aega päikesevalguse käes katmata
olnud kipsplaatide puhul võivad värvimise järgselt
läbi värvkatte tungivad koltumisained põhjustada plaadipinna kollaseks värvumist. Seepärast
soovitame teha proovikatmise üle mitme plaadilaiuse, kaasa arvatud pahteldatud pinnad. Võimalikku koltumisainete läbitungimist saab vältida spetsiaalsete kruntidega Knauf tootesarjast.

Paigaldusskeem suurema laepinna jaoks

pärast 1. ja 2. plaadirea paigaldust

1. plaadirida, alustada ruumi keskelt
ruumi keskosa
2. plaadirida

aknapoolne külg

2. plaadirida alustada umbes ruumi keskelt

sõltub perforatsioonist

u ruumi keskosa

 333,5 mm hoideprofiilide teljevahe

skeem
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Cleaneo® Akustik linear perforeeritud kipsplaadid
Paigaldus
Plaatide paigaldus
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Nõuanded

Tel: (+372) 651 8697
www.knauf.ee

kruvide kinnitamise
järjekord

2 otsaservad

Lae paigaldamise ajal jälgida pidevalt perforatsiooni sirgjoonelisust nii rist- kui ka diagonaalsuunas.
Paigaldada Cleaneo® Akustik linear plaadid nii, et plaatide vuugikohad ristuvad.

Knauf Tallinn UÜ
Masina 20, 10144 Tallinn

info@knauf.ee

1 pikiservad

Knauf Trockenbau- und Boden-Systeme Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen
Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükk. Meie vastutus kehtib ainult meie toodete omadustele. Kulukogused ja tööde teostamise andmed põhinevad kogemustel,
mistõttu neid ei saa vahetult kasutada erinevate töötingimuste puhul. Tehnilised andmed lähtuvad tehnika praegusest tasemest. Need ei hõlma täielikku ehitusalast reeglistikku, kehtivaid
standardeid, norme ja juhiseid. Töö tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele ka nendega arvestama. Kõik õigused reserveeritud. Muudatused, järeltrükid ja fotomehhaaniline ning elektrooni line taasesitamine, ka osaline, vajab kirjalikku luba firmalt Knauf Tallinn UÜ, Masina 20, 10144 Tallinn, tel.: (+372) 6518697, faks: (+372) 6518691, e-post: info@knauf.ee
Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel vastavalt üldistele müügi-, tarne- ja maksetingimustele .

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

