Krohvid

P131.ee
Tooteleht

Knauf Goldband
.LSVNlVLNURKY

Materjal

*ROGEDQGRQNLSVLEDDVLOYDOPLVWDWXGveega segamisvalmis kipskäsikrohvi
kuivsegu sisetöödeks..

Koostis
.LSVLMDPLQHUDDOVHWHWlLWHDLQHWHVHJXNHUJHWHOLVDQGLWHJDPLGDRQ
WlLHQGDWXGRPDGXVLUHJXOHHULYDWHOLVDDLQHWHJD
9DVWDEstandardile
(96(1
Tüüp
%

Säilitamine
3DULPDGRPDGXVHGVlLOLYDGNXXG6lLOLWDGDDYDPDWDRULJLQDDOSDNHQGLV
SXLWDOXVWHONXLYDVMDMDKHGDVNRKDV$YDWXGNRWLGVXOJHGDKHUPHHWLOLVHOWMD
NDVXWDGDlUDHVLPHVWHQD

Kvaliteedigarantii
9DVWDYDOWVWDQGDUGL(96(1Qõuetele on toode läbinud tüübikatse
ning tagatakse tootmisprotsessi pidev kontrollimine. Tootel on CE-märgis.

Omadused ja eelised

Ŷ7DJDESLQQDNõrge kvaliteedi
Ŷ8QLYHUVDDOVHOWNDVXWDWDY seinte krohvimiseks

Ŷ3HDOHNDQWDYühe kihina kuni 50 mm paksuselt
Ŷ.HUJHSHDOHNDQGDNõveneb kiiresti
Ŷ9HHDXUXOlELODVNHY
Ŷ0HKDDQLOLVHOWYDVWXSLGDY
Ŷ3LGXUGDEWXOHOHYLNXW
Ŷ5HJXOHHULEUXXPLNOLLPDW
ŶÖkonoomne
Ŷ.lVLWVLNURKYLPLVHNV
Ŷ6LVHWöödeks
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P131.ee Knauf Goldband
Kipskäsikrohv
Kasutusala

Segamine

Kipskäsikrohv Goldband on mõeldud seintele ja lagedele tasaste, silutud või
struktuursete pindade loomiseks. Kasutamiseks kõigis normaalse
õhuniiskusega ruumides alates keldrist kuni katuseni – eluhoonetes, koolide,
hotellide ja haiglate köökides, vannitubades. Eriti sobilik remonditöödeks.
Pinna kvaliteediklasside Q1–Q3 (tasandatud pind) ja Q2–Q4 (silutud pind)
saavutamiseks. Q4 on saavutatav koos tootega Knauf Multi-Finish või Knaufi
valmispahtlitega Knauf Super Finish ja Knauf Fill & Finish Light.
.DVXWXVDODG
ŶNDUHGDWHSLQGDGHQlLWHNVPRQROLLWEHWRRQLVWSDQHHOLGHNURKYLPLVHNV
ŶLJDWWüüpi plokkide krohvimiseks;
ŶWHOOLVWHNURKYLPLVHNV
ŶVWUXNWXXUVHSLQQDPRRGXVWDPLVHNV
ŶDOXVSLQQDNV
YlUYLPLVHOYõi tapeetimisel;
SODDWLPLVHO
GHNRUDWLLYNURKYLGHOH
ŶsLVHWöödeks.

NJ*ROGEDQGLSXLVWDWDXPEHVOLLWULVVHSXKWDVVHNülma vette, segada
aeglaselt pöörleva mikseriga, kuni moodustub krohvimiseks sobiv ühtlane
mass, milles ei ole tükke.

Pealekandmine

Plaatimine

Aluspind

$OXVSLQGSHDEROHPDNXLYNDQGHYõimeline, puhas, vaba tolmust, lahtistest
osakestest ja väljaimbunud ainetest ning vett läbilaskev ega tohi olla külmunud.

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind

Ettevalmistamine

7öötlemata betoon

7HKDYHHLPHQGXPLVHNDWVH.UXQWLGD
WRRWHJD.QDXI%HWRNRQWDNW.

6LOXWXGEHWRRQ

(HPDOGDGDUDNHWLVHõli jäägid ja paakunud
mustus.
.UXQWLGDWRRWHJD.QDXI%HWRNRQWDNW.

PLQXWLMRRNVXOSlUDVWVHJDPLVWNDQGDPDWHUMDOSLQQDOHMDWDVDQGDGD
SURILLOODWLJD3lUDVWXPEHV±PLQXWLPöödumist (sõltuvalt krohvitavast
pinnast) järgneb pinna täpne tasandamine (lõikamine) trapetsprofiillati abil,
kuni pind jääb vaid kergelt karedaks.

Käsnhõõrutiga silumine

3lUDVWNURKYLSLQQDNlVQDJDQLLVXWDPLVWVDDGDNVHSLLVDYDOWYHGHONUHHPMDV
PDWHUMDOPLOOHJDWDVDQGDWDNVHYlLNHVHGHEDWDVDVXVHG

Silumine

3lUDVWNURKYLSLQQDNXLYDPLVWVLOXGDVHGDOLLELJDYDMDGXVHONRUUDWD.URKYL
NLLUHNVNXLYDPLVHNVWDJDGDKHDYHQWLODWVLRRQ

Pealekandmisaeg
8PEHVPLQXWLW

.URKYLSLQGDWXOHEDLQXOWWDVDQGDGDPLWWHVLOXGDNlVQDHJDNHOOXJDSLQG
SHDEMllPDNDUHGDNV.URKYLPLQLPDDOQHSDNVXVRQ PPMDVHHSHDE
ROHPDühe kihina. Aluspinna niiskus ≤ 1%. Enne plaatimist tuleb aluspind
kruntida vahendiga Knauf Tiefengrund. Plaadid liimida tsementi sisaldava
õhukese liimikihiga, näiteks elastse plaadiliimiga Knauf K2 või eriti elastse
plaadiliimiga Knauf K4. Plaatide lubatud mass koos plaadiliimiga on
25 kg/m2.
1LLVNHWHUXXPLGHMDYHHJDRWVHVHVNRNNXSXXWHVROHYDWHNRKWDGHSODDWLPLVHO
Wöödelda pind hüdroisolatsioonimastiksiga Knauf Flächendicht. Plaadid
liimida plaadiliimiga Knauf K4.

Pinna värvimiseks või viimistlemiseks ettevalmistamine

.URKYSHDEROHPDNXLYMlLNMDWROPXYDED.UXQWYDOLGDYDVWDYDOW
NDVXWDWDYDWHOHYLLPLVWOXVPDWHUMDOLGHOH9õib värvida dispersioon- või
silikaatvärvidega või katta tapeediga.

,JDWOLLNLPüüritis

6XXUHMDHEDühtlase veeimavuse korral
kruntida vahendiga Knauf Stuck-Primer.

.LSVMDNLSVSODDGLG

(HPDOGDGDWROP
.UXQWLGDWRRWHJD.QDXI3XW]JUXQG

0LWWHNDQGYDGNULLWLOLVHG
SLQQDG

.URKYLYõrk (kandev)

Õhu ja aluspinna temperatuur peab pealekandmise ja kõvenemise ajal
olema +5 °C kuni +30 °C.
.XQLWlLHOLNXNXLYDPLVHQLNDLWVWDNülmumise eest.
5XXPSHDEROHPDKHDYHQWLODWVLRRQLJD.URKYLSLQGDHLWRKLVRRMHQGDGD

9DKWSROüstürool (EPS)

.UXQWLGDWRRWHJD.QDXI%HWRNRQWDNW.

Kuivamine

.LSVYõi kipslubikrohv

9DMDGXVHOHHPDOGDGDHHOPLVHGNLKLG
.UXQWLGDWRRWHJD.QDXI7LHIHQJUXQG.

%HWRRQMDNHUJEHWRRQHHPDOGDGDNLOHPRRGXVWDYDGUDNHWLVWHWöötlemise
ainete jäägid või paakunud mustus. Maksimaalne lubatud aluspinna niiskus
on ≤ 3%. Kui betooni pind ei ole piisavalt imav ja on tihe, siis töödelda
tootega Knauf Betokontakt ja lasta kuivada.
,JDWOLLNLPüüritis: kui pind on liiga imav, töödelda seda tootega Knauf
Stuck-Primer. Krohvitavad betoonlaed peavad olema kuivad, ilma
kondensaadita. Kihi maksimaalne paksus 15 mm. Kui lagi on ühtlasi
katuslagi, siis võib seda krohvida alles pärast soojustamist ja
hüdroisolatsiooni paigaldamist.
9DKWSROüstürooli ja fibroliiti krohvides on kihi minimaalne paksus 15 mm. Samal
ajal paigaldada umbes 1/3 sügavusele pinnast armeerimisvõrk, mille silma
suurus on ≥ 5 x 5 mm. Võrk paigaldada 200 mm ülekattega külgedel ja 100 mm
otstes. Sel juhul tuleb krohvi peale kanda kaks korda põhimõttel „värske
värskele“, kusjuures esimesele kihile ei tohi enne teise pealekandmist tekkida
kilet.
(UDQGMXKWXGHOYõib vajadusel kanda peale teise krohvikihi, tasandades
esimese kihi profiillatiga, nii et pind jääb karedaks. Pärast täielikku kuivamist
kruntida Knauf Stuck-Primeri vesilahusega (vahekorras 1 : 3). Pärast
kuivamist võib peale kanda teise krohvikihi.
.õrval paiknevatest konstruktsioonidest eraldada krohv tootega Knauf
Trennfix 65 või tehes pärast krohvimist täisnurga all „kellusisselõiked“.
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Pealekandmine

Temperatuur ja kliima

1RUPDDOVHWHVWLQJLPXVWHV PPSlHYDV.XLYDPLVDHJVõltub
ventilatsioonist, aluspinna imamisvõimest, õhutemperatuurist ja ruumi
niiskusest. Ebasoodsate tingimuste korral kuivamisaeg pikeneb.

Puhastamine

7ööriistad pesta kohe pärast kasutamist veega. Pärast materjali kõvenemist
saab seda eemaldada ainult mehaaniliselt.
Tähelepanu!
-XKWPHGNURKYLGDüle vähemalt 5 mm paksuse kihiga.
Juhised

Tähelepanu!
/DJHYõib krohvida ainult ühe kihina.
.DVXWDGDDLQXOWSXKWDLGWööriistu ja anumaid!
7RRWHOH.QDXI*ROGEDQGHLWRKLOLVDGDPXLGPDWHUMDOHNXQD
QHQGHPõjul võivad toote omadused oluliselt muutuda.

Muud juhised

0DWHUMDOLVLOPDVDWWXPLVHOORSXWDGDNRKHURKNHYHHJDMDSöörduda arsti poole.
$QWXGWRRWHOHKWPllUDENLQGODNVPDWHUMDOLNDVXWXVXODWXVHMDVRRYLWDWDYDWH
Wööde tegemise, kuid see ei saa asendada tööde teostaja oskusi. Lisaks
nendele soovitustele tuleb tööd teha vastavalt ehitusnõuetele. Tootja
garanteerib toote kvaliteedi, kuid ta ei saa mõjutada selle kasutamisviisi ega
kasutamise asjaolusid. Kahtluste korral katsetada toote kasutamist.
6HHWRRWHOHKWWühistab tootelehe varasemad väljaanded.

P131.ee Knauf Goldband
Kipskäsikrohv
Tööohutus ja jäätmekäitlus
-llWPHNODVVLNRRG
YWPDWHUMDOLRKXWXVNDDUWL 

Tehnilised andmed
Tähistus

Ühik

Väärtus/suurus

Tüüp

YDVWDYDOWVWDQGDUGLOH(96(1 %
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Tehnilised andmed kehtivad temperatuuril +20 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures. Esitatud pealekandmise aeg lüheneb kõrgematel temperatuuridel ja
pikeneb madalamatel temperatuuridel.

Materjalikulu
Kihi paksus,
PP

Materjalikulu,
NJP2

30 kg pakend / 10 mm paksuse kihina,
P2



a

a

Tuleohutus
Tuleohutus

Ühik

Ilma armeerimiseta
NLKLSDNVXV kuni 15 mm

PPSDNVXQHNURKYLNLKWYDVWDE PPSDNVXVHOHQRUPDDOVHEHWRRQL
NLKLOH(QQHSõhikihi pealekandmist tuleb kanda peale õhuke eelkrohvi kiht.

Mittepõleva armeerimisvõrguga
NLKLSDNVXV 15–25 mm

PPSDNVXQHNURKYLNLKWYDVWDE PPSDNVXVHOHQRUPDDOVHEHWRRQLNLKLOH
.URKYSHDEOlELDUPHHULPLVYõrgu välja tulema.
.DVXWDGDmetallYõrku silma suurusega ≥ 10 mm.

Tarneprogramm
Nimetus

Pakend

Artikli nr

EAN-kood

.QDXI*ROGEDQG

NJ





NJ





Knauf Tallinn UÜ
Järvevana tee 7B, 10112 Tallinn
Tel: (+372) 651 8697
info@knauf.ee
www.knauf.ee

SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Läti
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 kirjalikku luba ettevõttelt Knauf. 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.

