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Knauf Elektrikergips
Elektrikukips

Tootekirjeldus

Kasutusala

Knauf Elektrikergips on ehituskipsi veega segamisvalmis kuivsegu
käsitsi paigaldatava kiiresti kivistuva mördi valmistamiseks.

Kipsisegu ehituse sisetöödel kaablitorude , elektrijuhtmete,
pistikupesade ja teiste ehitusdetailide kiireks kinnitamiseks.

Säilitamine
Puitalustel, kuivas ruumis.
Parimad omadused säilivad 6 kuud.

Pakend
5 kg paberkott, toote number 136551

Kvaliteedi tagamine
Standardi EN 13279-1 juhiste järgi teostati toote esmane kontroll ja
teostatakse ettevõttesisest tootmiskontrolli tootja poolt. Toode omab
CE-märgist.

Omadused ja lisaväärtused
Ŷ EVS-EN 13279-1 tüüp A2/6/6
Ŷ Mineraalne, mittepõlev
Ŷ Kiiresti kivistuv (6 minutiga)
Ŷ Väga hea täitevõime ja mahupüsivus
Ŷ Peab vastu löökidele ja survele

Knauf Elektrikergips
Elektrikukips
Aluspind

Töökoha temperatuur ja tingimused

Aluspind peab olema sile, puhas, kuiv, kandevõimeline, määrdeplekkideta
ja tolmuvaba. Enne tööga alustamist on tingimata vaja eemaldada kõik
koordunud tükid, mustus ja tolm.
Imavad pinnad kruntige tootega Knauf Tiefengrund.

Ettevalmistamise ja kuivamise ajal ei tohi õhu ja aluspinna temperatuur olla
alla +5 °C.
Kõrge temperatuur lühendab segu kasutamise aega! Kaitske pinda kuumuse
ja otsese päikesevalguse eest.

Mördi valmistamine ja kasutamine

Töötlemisaeg

Puistake Knauf Elektrikergips külma puhta veega (1 kg segu + umbes 0,45 l
vett) seguvanni ja segage, kuni moodustub ühtlane klimpideta mass.
Hoiatus! Segage valmis ainult nii suur kogus, mida jõuate kasutada 6 minuti
jooksul! Juba kuivama hakkavat massi ei ole enam võimalik parandada vee
või kipsisegu lisamisega.
Kandke elektrikukipsi koos kinnitatava detailiga vajalikku kohta sobiva
pahtlilabida või kelluga. Kihi paksus võib olla mitu sentimeetrit.

Tahkumise algus alates veega segamisest: ~ 6 minutit.
Määrdunud anumad ja tööriistad kiirendavad segu tahkumist.

Muud juhised
Segage toodet Knauf Elektrikergips ainult veega, ärge segage teiste ainetega.
Pärast kasutamist puhastage tööriistu veega!
Ei sisalda ohtlikke aineid.

Tehnilised andmed
Tuletundlikkus: A1
Temperatuurikindlus (tahkunult): kuni +80 °C.
Kuivamisaeg: ~ 24 tundi.
Seguga kinnitust võib koormata pärast ~24 tundi.
Survetugevus: 6 N/mm2
Andmed kehtivad toote omaduste kohta temperatuuril +23 °C ja 50% suhtelise
õhuniiskuse korral.
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Andmed materjalide kulu, koguste ja teostuse osas põhinevad kogemustel ja neid ei ole võimalik teistsuguste tingimuste korral
vahetult kasutada. Toodud andmed vastavad tehnika praegusele tasemele. Need ei hõlma täielikult üldtunnustatud ehitustehnilisi
eeskirju, asjakohaseid standardeid, juhiseid ega tööde teostamise eeskirju. Tööde tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele
arvestama ka nendes toodud asjaolusid. Kõik õigused kaitstud. Muudatused, kordustrükid, fotomehaaniline ja elektrooniline
paljundamine, sealhulgas ka osaliselt, on lubatud üksnes firma Knauf Tallinn UÜ kirjalikul loal. Tarnimine toimub ehitusmaterjalide
kaupluste vahendusel kehtivate üldiste müügi-, tarne- ja maksetingimuste järgi.
          ""           
           

