Sausās būves sistēma
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Tehniskā lapa

AQUAPANEL® Fugenband (10 cm)
Cementa plākšņu šuvju lente (10 cm)
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K486.b.lv AQUAPANEL® Fugenband (10 cm)
Cementa plākšņu šuvju lente (10 cm)
Pielietojums

Cementa plākšņu šuvju lente AQUAPANEL® Fugenband (10 cm) ir stikla
šķiedras siets ar sārmizturīgu pārklājumu.
To izmanto iekšdarbos: sienu, griestu un grīdas šuvju armēšanai, un
ārdarbos:
sienu un griestu šuvju armēšanai.

Izstrāde
Šuves aizpilda un armē ar AQUAPANEL® Fugenband:
ar balto cementa plākšņu šuvju un virsmas špakteli AQUAPANEL® Fugenund Fächenspachtel weiss – iekšdarbos (sienām un griestiem),
ar pelēko šuvju špakteli AQUAPANEL® Fächenspachtel grau – ārdarbos
(sienām un griestiem),
ar plākšņu šuvju un virsmas špakteli AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und
Fächenspachtel – iekšdarbos un ārdarbos (griestiem)
vai ar flīžu līmi – iekšdarbos armējot uz cementa plāksnes grīdai
AQUAPANEL® Cement Board Floor Tile Underlay.

Tehniskie dati
Masa

~ 160 g/m2

Sieta acs izmērs

4 x 4 mm

Sākotnējā stiepes izturība

~ 2200 N/5 cm

Biezums

~ 0,5 mm

Platums

10 cm

Garums

50 m

Krāsa

zila

Patēriņš
~ 2,1 tekošie m/m2 (900 x 1250 mm plāksnei)
~ 1,1 tekošais m/m2 (1250 x 2000 mm / 1250 x 2600 mm plāksnēm)

Piegādes programma
■ 0,1 m plati ruļļi, katra garums 50 m
■ 12 ruļļi iepakojumā
■ Uzglabāt sausā vietā un sargāt no mitruma
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Knauf info centrs:
Tel. +371 67 032 999
info@knauf.lv

www.knauf.lv

Ražotājs: Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.
Piegādātājs: SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija.
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.

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf
sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.

