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Knauf Cleaneo Akustik perforeeritud kipsplaadid
Paigaldus
1 Servade töötlemine

2 Plaatide märgistused

punane

3 Perforatsiooni kontrollimine

sinine

Lihvida plaadi servad lihvimisvõrguga
käsihõõruti abil suunaga allapoole siledaks,
eemaldada tolm ja kruntida (nt krundiga Knauf
Tiefengrund).

Ühtlase- ja segaperforatsiooniga Knauf
Cleaneo Akustik plaatidel on servadel punast ja
sinist värvi märgistus. Paigaldamisel peab
plaadi punane märgistus alati jääma vastu
järgmise plaadi sinist märgistust (nii plaatide
otstel kui ka külgedel).

Kontrollida paigalduse ajal pidevalt, et plaatides
olev augustus oleks nii rist- kui ka
diagonaalsuunas ühel joonel (vt ka
parempoolset joonist). Abivahendina kahe
plaadi vahel aukude vahe kontrollimiseks saab
kasutada aukudele vastavate nukkidega
augurauda.

4 Paigalduskomplekt

5 Plaatide kinnitamine

6 Vuukide puhastamine

Kinnitada Knauf Cleaneo Akustik plaadid
kipsikruvidega SN 3,5 x 30 mm profiilidest CD
60x27 aluskarkassi külge ca 170 mm
vahedega.
Suruda plaat kinnikruvimise ajal kindlalt vastu
aluskarkassi. Alustada kinnitamist plaadi sellest
nurgast, mille ots ja külg külgnevad juba
kinnitatud plaatidega. Kinnitada esmalt plaadi
otsaserv, seejärel pikiserv.
Paigaldamisel on soovitatav kasutada 3liikmelist meeskonda.
Paigaldamiskomplekt koosneb järgnevast:
2 augurauda, millel on antud augustusele
sobivad nukid
plastikotsik ja mõlemast otsast avatava toruga
pahtlipüstol

Puhastada pärast lae paigaldamist
plaatidevahelised vuugid (laius 2-4 mm,
sõltuvalt augustusest) niiske pintsli või harja
abil tolmust.

7 Vuukide täitmine (Knauf Uniflott abil)

8 Liigse pahtli eemaldamine

9 Viimistluspahtel

Lõigata pahtlipüstoli plastikotsik vuugi laiusega
sobivaks ja kinnitada püstoli külge. Täita püstoli
abil vuugid korralikult pahtliga Knauf Uniflott (1.
tööetapp). Pahteldada ka kruvipeade kohad.

Pärast pahtli Knauf Uniflott plastseks muutumist
lõigata maha plaadipinnast kõrgem pahtel.

Pärast Knauf Uniflott kuivamist pahteldada
õhukese peenviimistluspahtliga Knauf F1 (2.
tööetapp). Kui seejuures satub pahtlit
aukudesse, eemaldada see vastava auguraua
abil. Montaažil abiks kasutatavad augurauad on
järgmistele perforatsioonidele 6/18 R; 8/18 R;
10/23 R; 12/25 R; 15/30 R; 8/12/50 R ja
12/20/66 R ning nendel on sobivad nukid.
Lihvida kuivanud pahteldatud pind tasaseks.
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Lae üldvälimusest kontrollida alati perforatsiooni sirgjoonelisust nii rist- kui ka diagonaalsuunas.
Paigaldada Knauf Cleaneo Akustik plaadid nii, et plaatide vuugid ristuvad.
Ühtlase- ja segaperforatsiooniga Knauf Cleaneo Akustik plaatidel on servadel punast ja sinist värvi märgistus.
Paigaldusel peavad plaatide servadel olevad punased ja sinised märgid alati jääma vuugikohas kõrvuti.
Auguraud on mõeldud kahe plaadi vahelise augustuse vahe kontrollimiseks

Knauf Cleaneo Akustik plaatide augurauad

Tarnitavad perforatsioonidele:
6/18, 8/18, 10/23, 12/25, 15/30, 8/12/50, 12/20/66

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib
viimane trükk. Meie vastutus kehtib ainult meie toodete
omadustele. Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised,
staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on siis
tagatud, kui kasutatakse firma Knauf
tarindikomponente või Knauf’i poolt kirjalikult
soovitatud tooteid. Kulukogused ja tööde teostamise
andmed põhinevad kogemustel, mistõttu neid andmeid
ei saa erinevate töötingimuste puhul vahetult kasutada.
Tehnilised andmed lähtuvad tehnika praegusest
tasemest. Need ei hõlma täielikku ehitustehnika
reeglistikku, kehtivaid standardeid ja juhiseid. Töö
tegija peab lisaks paigalduse eeskirjadele ka nendega
arvestama. Kõik õigused reserveeritud. Muudatused,
järeltrükid ja fotomehhaaniline ning elektrooniline
taasesitamine, ka osaline, vajab kirjalikku luba firmalt
Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.
Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste
vahendusel vastavalt meie üldistele müügi-, tarne- ja
maksetingimustele (AGB).
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