AQUAPANEL®

Vuugiliim (PU)
AQUAPANEL® Cement Board Indoor liimimiseks

AQUAPANEL® – kindel valik
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Tootekirjeldus

Ajakulu

Vuugiliim (PU) AQUAPANEL® on ette nähtud tsementplaatide AQUAPANEL® Cement
Board Indoor tugevaks ühendamiseks seintel.

Aluspinna ettevalmistus

Ligikaudu 15 minutit/m 2
Sealhulgas plaadi, kruvide ja vuugiliimi AQUAPANEL ® paigaldamine.

Töötemperatuur

Paigaldage esimene tsementplaat AQUAPANEL® Cement Board Indoor aluskarkassile
ja enne järgmise plaadi plaadi paigaldamist tehke hea nakke tagamiseks plaadi serv
märja pintsliga tolmust puhtaks.
Kandke kohe vuugiliim AQUAPANEL® tsementplaadi AQUAPANEL® Cement Board
Indoor märja pintsliga tolmuvabaks tehtud servale katkematu nöörina.
Pange aluskarkassile järgmine plaat ja suruge vastu vuugiliimiga kaetud serva (vuugi
laius umbes 1 mm) ja kinnitage plaat kruvidega.

Materjali, ümbritseva keskkonna ja aluspinna temperatuur ei tohi langeda
madalamale kui +5 °C.

Ohutusnõuded töötamisel
Vedela toote käitlemisel on soovitatav kanda kaitsekindaid ja kaitseprille.

Tarnimine, ladustamine

See peab toimuma enne järgmise plaadi paigaldamist. Vuugi hilisem täitmine ei ole
võimalik.

■ 310 ml padrun
■ Hoida kuivas ja jahedas kohas kaitstuna külmumise eest.
■ Avamata pakendis säilivad toote parimad omadused ligikaudu 18 kuud.

Järgmisel päeval lõigake pahtlilabidaga maha välja kerkinud vuugiliimi kohad.

Tootekood: 524754

Maerjalikulu
Ligikaudu 50 ml/m 2 (ligikaudu 25 ml/m vuuk).
Padruni sisaldusest jätkub:
■ ligikaudu 6,5 m 2 (plaadi mõõt 900 x 1250 mm)
■ ligikaudu 10 m 2 (plaadi mõõt 1250 x 2000 mm; 1250 x 2600 mm)

Tehnilised andmed
Kirjeldus

Vuugiliim 1K PUR, suure viskoossusega

Tihedus

1,5 g/ml

Temperatuuritaluvus

kõvastunult -40 °C kuni +80 °C

Niiskuskindlusklass

C4 standardi EN 12765 kohaselt

Viimistlusaeg

Ligikaudu 50 minutit (temperatuuril 20 ºC ja 65%
suhtelise õhuniiskuse korral)

Knauf Tallinn UÜ
Masina 20, 10144 Tallinn

Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Saksama

Tel: (+372) 651 8697

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 elektrooni line taasesitamine, ka osaline, vajab kirjalikku luba firmalt Knauf Tallinn UÜ, Masina 20, 10144 Tallinn, tel.: (+372) 6518697, faks: (+372) 6518691, e-post: info@knauf.ee
Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel vastavalt üldistele müügi-, tarne- ja maksetingimustele.

info@knauf.ee
www.knauf.ee

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse
firma Knauf tarindikomponente või Knauf poolt kirjalikult soovitatud tooteid.

