Krohvi- ja fassaadisüsteemid

P158.ee
Tooteleht

 03.2019

Rocaso
Modelleerimiskips
Toote kirjeldus

Rocaso modelleerimiskips on valitud toormest valmistatud kvaliteetne kipssideaine.

Hoiustamine

Hoiustage kotte puidust kaubaalustel kuivas keskkonnas. Toode säilib 6
kuud. Sulgege kahjustatud ja avatud kotid õhukindlalt ning kasutage need
esimesena ära.

Kvaliteet

Vastavalt standardile EN 13279-1 on toode läbinud algsed tüübikatsetused,
seda kontrollitakse pidevalt tootmise käigus ja sellel on CE-märgis.

Omadused ja lisaväärtus
■■ EN 13279-1 tüüp: A1 - kipssideaine vahetuks kasutamiseks või lähtematerjalina teistes toodetes (kuivsegud)
■■ Sisetöödeks
■■ Töötamiseks käsitsi
■■ Peeneteraline kasutusvalmis kuivsegu
■■ Lumivalge
■■ Suur löögi- ja survetugevus
■■ Vähene paisumine
■■ Lihtne kasutada koos krohviprofiilidega

P158.ee Rocaso
Modelleerimiskips
Kasutusala

Kasutamiseks järgmistel sisetöödel:
■■ Dekoratiivsete sisekujunduselementide valmistamine
■■ Kunstiline ja ajalooline restaureerimine
■■ Mudelite ja vormide valmistamine, hobikäsitöö
■■ Sanitaarkeraamika ja portselantoodete valmistamine
■■ Keraamika ja peenkeraamika

Kasutamine
Segamine

Segada ühe koti sisu seguri abil u 28 liitri puhta veega ilma täiendavate
lisanditeta, kuni tekib tükkideta pasta. Väiksema koguse jaoks segada
Rocaso veega sarnases vahekorras ning kasutada tükkideta pasta
saamiseks kellut või visplit.

Pealekandmisaeg

Tardumise algus u 10 minutiga (±3 min).
Lõplik kivistumine u 20 minutiga (±5 min).

Tehnilised andmed
Kirjeldus

Standard

Mõõtühik

Arvnäitaja

Tuletundlikkus

EN 13279-1

Klass

A1

Paindetugevus

EN 13279-2

N/mm²

≥ 3,0

Survetugevus

EN 13279-2

N/mm²

≥ 5,0

Tihedus kuivalt

–

kg/m3

u 1000

Valge värvuse heledusaste

–

–

≥ 79

Tehniliste andmete määratlemisel lähtuti vastavatest kehtivatest katsenormatiividest. Arvestada tuleb võimalike kõrvalekalletega tulenevalt ehitusobjektil valitsevatest tingimustest.

Tootevalik
Kirjeldus

Kasutamine
kg

Materjali number

EAN

Rocaso

40

00005347

4003982074997

Säästvus ja keskkonnahoid
Lühikirjeldus

Väärtus

Saksamaa AgBB-kava nõuded

Vastab nõuetele

Direktiivi 2004/42/EÜ kohane LOÜ sisaldus

Pole kohaldatav

Juhendi VdL-RL01 (4. red.) kohane lahusti- ja pehmendisisaldus

Pole kohaldatav

Toote keskkonnadeklaratsioon

EPD-BVG-KNG-20140071-IAG1-DE

Võtta arvesse ohutuskaarti!
Ohutuskaardid ja CE-märgised leiate aadressilt
www.knauf.ee

Knauf Tallinn UÜ
Masina 20, 10144 Tallinn
) Tel: (+372) 651 8697
@ info@knauf.ee

www.knauf.ee
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Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Saksamaa
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 elektrooniline
taasesitamine, ka osaline, vajab meie kirjalikku luba.
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.

