K434

Sausā būve

2018

Knauf Dichtungsband
Amortizācijas lente

Materiāls

Pielietojums

Īpašības

Knauf Dichtungsband ir poraina materiāla lente,
kura vienā pusē ir pašlīmējoša (atdalot lenti no
ruļļa, tiek atklāta pašlīmējošā virsma), ar slēgtām
šūnām, antracīta krāsā.

Amortizācijas lente paredzēta vieglo starpsienu
un to blakus konstrukciju savienojuma šuvju
blīvēšanai.
Lai lielāku blakus konstrukciju nelīdzenumu
vai skaņas izolācijas prasību gadījumā iegūtu
drošu blīvējumu, izmanto mastiku Knauf
Trennwandkitt vai virsmu nolīdzina ar Knauf
Fugenfüller Leicht, vai Knauf Uniflott.
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Uzglabāšana
12 mēnešus sausās telpās. Sargāt no sala!
Iepakojums
Lente: 30 m gara, 3,2 mm bieza
30 mm plata, art. Nr. 512418
50 mm plata, art. Nr. 512419
70 mm plata, art. Nr. 512420
95 mm plata, art. Nr. 512423
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Labas saķeres īpašības
Ilgstoši elastīga
Saglabā elastību ļoti zemās temperatūrās
(līdz -80 °C)
Izturīga pret:
ūdeni, sālsūdeni, pelējuma sēnīti, oksidēšanos, UV starojumu, vājiem sārmiem, vājām
skābēm, laika apstākļiem
Ērta izstrāde no ruļļa
Ātra un tīra izstrāde

Knauf Dichtungsband
Amortizācijas lente
Pamatne

Temperatūra / klimats

Tehniskie dati

Amortizācijas lenti visā platumā līmē uz malu
profiliem.
Stiprinot malu profilus pie blakus būvkonstrukcijām, amortizācijas lente tiek saspiesta.
Blīvlentes platums (p) atkarīgs no attiecīgā
malu profila izmēra:
UW 50 / CW 50:
p= 50 mm
UW 75 / CW 75:
p= 70 mm
UW 100 / CW 100: p= 95 mm
UD 28/27:
p= 30 mm

Izstrādes un pamatnes temperatūra:
no +5 °C līdz +40 °C.

Materiāla patēriņš
1 m amortizācijas lente paredzēta 1 m profila.

Šajā tehniskajā lapā ir aprakstīts materiāla lietošanas mērķis un ieteicamā darbu izpildes metode, tomēr tā neaizstāj darbu veicēju profesionālās mācības.
Papildus sniegtajiem ieteikumiem darbos jāizmanto celtnieka iemaņas un jāievēro darba drošības noteikumi. Ražotājs garantē izstrādājuma kvalitāti, taču nevar
ietekmēt tā lietošanas veidu un apstākļus. Neskaidrību gadījumā jāveic patstāvīgi lietošanas izmēģinājumi.
Knauf info centrs:
+371 67 032 999
info@knauf.lv
www.knauf.lv

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši
Knauf ieteikti produkti.
Ražotājs: Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.
Piegādātājs: SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija, tālr.: (+371) 67 032 999, fakss: (+371) 67 032 969.
SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas
nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju/pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības.
Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.

