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Επισκευαστικός σοβάς

Knauf Rotband Reno
Ετοιμόχρηστος επισκευαστικός σοβάς
Περιγραφή προϊόντος

Πεδία εφαρμογής

Ιδιότητες

Το Knauf Renoband Reno έχει σαν βάση το ανθρακικό ασβέστιο και διάφορα άλλα πρόσμεικτα. Λόγω της σύνθεσής του, το υλικό δίνει μεγάλη καλυπτικότητα και έχει ελάχιστη συρρίκνωση. Κατατάσσεται στα εσωτερικά επιχρίσματα σύμφωνα με το DIN ΕΝ 15824.

Χρήση σε εσωτερικούς χώρους:
■ Σοβάτισμα επιφανειών παλαιών σοβάδων
(τσιμεντοσοβά, γυψοσοβά)
■ Σοβάτισμα ολόκληρων επιφανειών όπως
τούβλα, πορομπετόν
■ Σοβάτισμα λείων εσωτερικών επιφανειών σε
λεπτές στρώσεις έως 3mm/στρώση
■ Σπατουλάρισμα πάνω σε πλακάκια σε
συνδυασμό με την χρήση κατάλληλου
ασταριού Knauf Spezialhaftgrund
■ Ιδανικό για επισκευή επιφανειών
(Q2-Q3-Q4)

■ Ετοιμόχρηστο υλικό

Συσκευασία
Κωδ. 531881 5kg/δοχείο
Κωδ. 493487 20kg/δοχείο
Αποθήκευση
Το υλικό πρέπει να προστατεύεται από ψύξη και
από πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καθώς και την
άμεση έκθεση του στον ήλιο.
Υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης διατηρείται τουλάχιστον 12 μήνες.
Ποιότητα
Το υλικό υπόκειται σε τακτό ποιοτικό έλεγχο.
Παράγεται σύμφωνα με αυστηρές προδιαγραφές της εταιρίας και φέρει σήμανση CE.

■ Διαθέτει άριστη εργασιμότητα
■ Στρώνεται στην επιφάνεια με μεγάλη ευκολία
■ Διαθέτει μεγάλη συγκολλητική αντοχή και
πρόσφυση
■ Μέγιστο πάχος εφαρμογής 8mm
■ Ιδανικό για πάχος στρώσης 1-3mm
■ Μεγάλη καλυπτικότητα
■ Ελάχιστη συρρικνωση
■ Τρίβεται εύκολα
■ Υψηλού επιπέδου, λεία τελική επιφάνεια
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Κnauf Rotband Reno

Ετοιμόχρηστος επισκευαστικός σοβάς
Επεξεργασία
Επεξεργασία υποβάθρου
Ελέγχουμε το υπόστρωμα για ατέλειες και
σε περίπτωση που αυτές είναι άνω του 1
cm επιδιορθώνονται με γυψοσοβά Knauf
Rotband, Knauf Fugenfuller ή Knauf
Uniflott και το αφήνουμε να στεγνώσει.
Ο παλαιός σοβάς πρέπει να τριφτεί ελαφρός και να ελεγχθεί για σαθρά σημεία.
Οι επιφάνειες πλακιδίων θα πρέπει πρώτα να περαστούν με το κατάλληλο αστάρι.
Το υπόβαθρο πρέπει να είναι στεγνό,
σταθερό, λείο και καθαρό. Απομακρύνουμε τυχών υπολείμματα σκόνης, λάδια και
κόλλες. Aν δουλεύουμε πάνω σε γυψοσανίδες, αυτές πρέπει να είναι σταθερές και
καθαρές από σκόνες. Μεγαλύτερες ανωμαλίες και οπές εξομαλύνονται με
Knauf Fugenfueller ή με Knauf Uniflott. Οι
αρμοί στις γυψοσανίδες πρέπει να έχουν
στεγνώσει καλά και να έχουν τριφτεί.

Ανάμιξη
Το Rotband Reno ειναι ένας ετοιμόχρηστος σοβάς που εφαρμόζεται με σπάτουλα στην επιφάνεια. Πρίν τη χρήση του υλικού καλό είναι αυτό να ανακατεύεται μέσα
στο δοχείο με αναδευτήρα.
Όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες
καλό είναι το υλικό να αναμιγνύεται με
λίγο νερό , έτσι ώστε να αυξηθεί η εργασιμότητά του.
Το Rotband Reno μπορεί να περαστεί σε
πάχος μέχρι 8mm.
Δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα υλικά.
Σε περίπτωση που απαιτείται καλύτερη
ποιότητα επιφάνειας μπορεί πάνω στο
Rotband Reno , αφού αυτό έχει στεγνώσει
να περαστεί απευθείας ένα χέρι Knauf
Super Finish ή Κnauf Fill & Finish, χωρίς
να απαιτείται τρίψιμο ή αστάρωμα.

Καθαρισμός
Τα εργαλεία εφαρμογής θα πρέπει να είναι καθαρά και να καθαρίζονται καλά με
νερό μετά τη χρήση τους.
Χρόνος εργασιμότητας
Το υλικό έχει άριστη εργασιμότητα. Καθώς στεγνώνει, σκληραίνει και σταδιακά
αναπτύσσονται οι μηχανικές αντοχές του.
Η διάρκεια στεγνώματος εξαρτάται από
τις καιρικές συνθήκες, τη θερμοκρασία και
την υγρασία.
Σε κανονικές συνθήκες (25°C - 50% υγρασία) ο χρόνος στεγνώματος είναι 24 ώρες.
Συνθήκες εφαρμογής
Η θερμοκρασία επεξεργασίας δεν πρέπει
να είναι χαμηλότερη των 10°C και υψηλότερη των 35°C κατά την εφαρμογή του υλικού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πυραντοχή

Κλάση

A2-s1,d0

DIN EN 15824

Πυκνότητα

g/cm³

1,1

–

Χρώμα

–

Λευκό

–

Ελαστικότητα

MPa

≥ 0,3

DIN EN 15824

Κοκκομετρία

µm

≤ 250

–

pH

–

8–9

–

Rotband Reno

Κατανάλωση
kg/m²

Απόδοση
m²/δοχείο 5kg

Ανά mm πάχους επίστρωσης

0,35

14,3

Κατανάλωση

H κατανάλωση εξαρτάται από τον τύπο και την ποιότητα της επιφάνειας
πάνω στην οποία εφαρμόζεται το υλικό.

This part will be arranged according to Knauf A.Ş.

Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε.:
Tηλ.: 210 9310567-9
Fax: 210 9310568
www.knauf.gr
knauf@knauf.gr
K751.de/engl./03.12/FB/D
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Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε.
Έδρα και κεντρικά γραφεία: Ευριπίδου 10, 176 74 Καλλιθέα Αθήνα, Τηλ. & Fax 210 9310567-9
Εργοστάσια και κέντρα εκπαίδευσης:
Στάνος, 305 00, Αμφιλοχία, Τηλ. 26420 29100, Fax 2642029112
Αγροτεμάχιο 592, Τ.Θ.1362, Τ.Κ.57022, Νέα Μαγνησία Θεσ/νίκης, Τηλ. & Fax 2310548995
H Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε. σαν παραγωγός και προμηθευτής δομικών υλικών ευθύνεται μόνο για την ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει. Δεν ασκεί έλεγχο στην
τοποθέτηση και εφαρμογή των συστημάτων δόμησης και δε φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα κατασκευής τους. Πληροφορίες για την ποσότητα και τον τρόπο κατασκευής
προέρχονται από την πείρα της και δεν μπορούν να μεταφέρονται ανεξέλεγκτα σε κάθε κατασκευή χωρίς ανάλογη προσαρμογή. Για συνηθισμένες κατασκευές ισχύουν οι
σχετικές προδιαγραφές. Στην περίπτωση ειδικών κατασκευών συνιστώνται πειραματικές δοκιμές. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών
των προϊόντων της. Απαγορεύεται από το νόμο η μερική ή ολική ανατύπωση αυτού του εντύπου χωρίς γραπτή συγκατάθεση της Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε.

Η στατική επάρκεια και οι ιδιότητες οικοδομικής φυσικής των συστημάτων Knauf, όπως η ηχομόνωση και η πυροπροστασία,
επιτυγχάνονται με την αποκλειστική χρήση όλων των επιμέρους προϊόντων Knauf ή άλλων αυστηρά συστημένων από την Knauf.

