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Trennwandkitt
Blīvēšanas mastika sausās būves sistēmu savienojumu blīvēšanai

Materiāls

Blīvēšanas mastika ir pastoza, biezas konsistences, dispersijas veida masa,
kurai piemīt ilgstoši izturīga elastība pēc mastikā esošā ūdens iztvaikošanas.
Baltā krāsā.

Uzglabāšana

Īpašības un priekšrocības
■■ Gatava lietošanai
■■ Ilgstoši izturīga elastība
■■ Laba saķere

18 mēneši. Sargāt no sala!

■■ Krāsojama

Kvalitāte

■■ Atšķaidāma ar ūdeni

Produktam tiek nodrošināta pastāvīga ražošanas procesa kontrole.

■■ Sacietēšana aptuveni 10 dienu laikā
■■ Samazināta GOS emisija, atbilstoša RAL UZ 123
■■ Bez smaržas, nesatur sintētiskas krāsvielas, APEO (Alkilfenola
etoksilātus), šķīdinātājus un hlorūdeņraža savienojumus
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K433.lv Trennwandkitt
Blīvēšanas mastika sausās būves sistēmu savienojumu blīvēšanai
Pielietojums

Sausās būves pieslēgumu ar blakus esošo būvkonstrukciju blīvēšanai,
sevišķi augstāku skaņas izolācijas prasību gadījumos, veidojot starpsienas
un piekārto griestu konstrukcijas.
Iekšdarbiem.

Izstrāde

Blīvēšanas mastiku izstrādā ar celtniecības pistoli. Celtniecības pistolei
noskrūvē vāku, mastiku Trennwandkitt ievieto pistolē tā, lai ir redzama
metāla saspiedējskava. Blīvēšanas mastikas iepakojumam nogriež metāla
saspiedējskavu, uzskrūvē celtniecības pistoles vāku kopā ar uzgali, uzgali
nogriež slīpi tā, lai iegūtu vajadzīgo atveres diametru mastikas biezumam.
Pieslēguma profilu blīvēšana
Knauf Trennwandkitt uz Knauf UW / CW profilu apakšmalām uzklāj divās
līnijās, visā to garumā. Ar blīvēšanas mastiku pārklātos profilus piespiež un
piestiprina pie griestiem, sienām un grīdām. Turklāt blīvēšanas mastika kalpo
arī kā palīgs montāžas darbā.
Profilus cieši piespiež pārejas vietās no sienas uz grīdu un no sienas uz
griestiem, un noblīvē ar Knauf Trennwandkitt.
Nelīdzenumus uz pamatnes, kas ir lielāki par 10 mm (ugunsdrošības prasību
gadījumā, lielāki par 5 mm), vispirms izlīdzina ar Knauf špaktelēm Fugenfüller
Leicht vai Uniflott, un tikai pēc tam noblīvē ar blīvēšanas mastiku Knauf
Trennwandkitt.

Patēriņš
Pielietojums

Patēriņš
ml/m

Ražīgums
m/iepakojums

Malu profilu blīvēšana: divās līnijās
8 mm diametrā

100

5,5

Piegādes programma
Nosaukums

Iepakojums

Iepakojuma
vienības

Art. Nr.

Trennwandkitt

550 ml

20 gab./kastē

00003461

Celtniecības
pistole

–

–

00447551

Citi norādījumi
Darba drošība un atkritumu savākšana
Skatīt materiāla drošības datu lapu.

Izmantojama sausās būves starpsienu ārējo savienojumu šuvju, kurām
nav ugunsdrošības prasību, blīvēšanai.
Porainas, uzsūcošas vai viegli drūpošas pamatnes vispirms pārklāj ar ūdenī
atšķaidītu blīvēšanas mastiku Knauf Trennwandkitt (2 daļas ūdens pret
1 daļu mastikas) vai Knauf Tiefengrund un ļauj nedaudz apžūt.

Temperatūra/klimats

Blīvēšanas mastikas Knauf Trennwandkitt konsistence un izstrāde ir atkarīga
no temperatūras. Vēsumā uzglabātai blīvēšanas mastikai pirms izstrādes
ļauj pastāvēt telpā ar vienmērīgu temperatūru. Izstrāde nav pieļaujama
temperatūrā, kas ir zemāka par 5 °C. Neuzklāt uz sasalušas pamatnes!
Pamatnei jābūt tīrai no putekļiem, netīrumiem, eļļas, taukiem, cementa
paliekām un citām saķeri traucējošām vielām.

Tīrīšana

Darba instrumenti uzreiz pēc lietošanas jānomazgā ar ūdeni.
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
Materiāla izstrādes un žūšanas laikā nodrošināt labu
vēdināšanu.
Blīvēšanas mastikas lietošanas laikā telpā izvairīties no
Norādījumi ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas.
Nonākot uz ādas vai acīm, to nekavējoties rūpīgi noskalot
ar ūdeni.
Blīvēšanas mastiku neuzglabāt kopā ar pārtikas produktiem
vai dzeramo ūdeni.

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, tālr.: (+371) 67 032 999.
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.

