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Knauf Finitura
Lietošanai gatava smalkā špakteļmasa

Materiāls

Pielietojums

Īpašības

Knauf Finitura ir gatavs maisījums uz vinila bāzes ar īpaši gludu krēmveida konsistenci. Ārkārtīgi viegli apstrādājama, ar lielisku izslīdi un
pielipšanas īpašībām. Īpaši izturīga pret plaisu
ražanos. Var lietot tieši no spaiņa, nepieciešama tikai minimāla samaisīšana. Vajadzības gadījumā var atšķaidīt ar ūdeni. Atbilst EN 13963
prasībām.

Špakteļmasa
lietojama vienīgi iekštelpās.
Knauf Finitura piemērota ļoti plānu nobeiguma
apdares kārtu veidošanai, Q4 ģipškartona nobeiguma apdarei, kā arī apmetuma un betona
virsmu nobeiguma apdares kārtu veidošanai.
Zema krāsas uzsūkšanas spēja - ekonomisks
risinājums, jo īpaši krāsojot ar ekskluzīvām dizaina krāsām.

Īpaši gluda
Ļauj iegūt marmorgludu virsmu
Laba plaisizturība
Teicama saistspēja
Pēc nogludināšanas nav jāslīpē

Uzglabāšana
Sargāt no sala, augstas temperatūras un tiešas
saules staru ietekmes. Uzglabāt neitrālā temperatūrā, jo pārmērīga karstuma un aukstuma
iedarbībā var pasliktināties kvalitāte.
Derīguma termiņš 12 mēneši.
Kvalitāte
Saskaņā ar standartu EN 13963 izstrādājumam
tiek veikta produkta pārbaude, kā arī regulāra
ražošanas procesa kontrole. Produkts tiek
apzīmēts ar CE marķējumu.
Iepakojums
25 kg spainis art. Nr. 314848
6 kg spainis art. Nr. 314849

ar smilšpapīru
Ar zemu krāsas uzsūkšanas spēju - pirms
krāsošanas nav nepieciešama gruntēšana
Var uzklāt manuāli un ar bezgaisa smidzināšanas ierīcēm

Knauf Finitura

Lietošanai gatava smalkā špakteļmasa
Pamatnes sagatavošana

Izstrāde

Tehniskie dati

Visām virsmām jābūt pilnīgi sausām, bez putekļiem un spīduma.
Pamatnei ir jābūt sausai, nestspējīgai, stingrai
un tīrai. Esošie atdalošie materiāli ir jānotīra.
Ģipškartona plāksnēm ir jābūt sausām, tīrām
un brīvām no putekļiem, stingri uzmontētām uz
slodzes izturīgas apakškonstrukcijas. Labāka
rezultāta sasniegšanai iepriekš virsmu pārklājiet ar Knauf Super Finish vai Knauf Fill & Finish
Light.

Viegli samaisiet spaiņa saturu. Ja špakteļmasa
jāatšķaida, pakāpeniski pa 250 ml pievienojiet
ūdeni, lai izvairītos no pārliekas atšķaidīšanas.
Pēc katras ūdens devas pievienošanas atkārtoti
sajauciet un pamēģiniet uzklāt.
Materiāls sacietē atkarībā no gaisa mitruma
un apkārtējās vides temperatūras, vienmērīgi
izžūstot.
Lietot tikai tīrus darbarīkus un traukus!

Materiāla patēriņš
300 g/m2, klājot 0,2 mm biezā kārtā

Temperatūra/klimats

Žūšanas laiks

Citi norādījumi

Gaisa temperatūrai izstrādes laikā un līdz materiāla pilnīgai nožūšanai ir jābūt +13°C - +35°C
robežās.
Jānodrošina pienācīga vēdināšana, lai iztvaikotu liekais mitrums.

Žūšanas procesā pēc ilgāka laika gatavā špakteļmasa Knauf Finitura kļūst cieta un izturīga.
Žūšanas laiks atkarīgs no virsmas uzsūkšanas
spējas, gaisa temperatūras un mitruma telpā.

Špaktelēšanu var sākt tikai tad, ja telpā ir Knauf
plākšņu apstrādes noteikumiem atbilstoši
apstākļi – mitruma līmenis un temperatūra ir
normas robežās.
Knauf Finitura nedrīkst maisīt ar citiem
materiāliem.
Ja paredzama lejama (ģipša klona, cementa)
grīda, ģipškartona plāksnes var špaktelēt tikai
pēc grīdas ieliešanas.
Darbarīki jānomazgā ar ūdeni tūlīt pēc darba
pabeigšanas.
Gadījumā, ja materiāls ir nokļuvis acīs, tās skalot
ar lielu daudzumu ūdens un vērsties pie ārsta
pēc palīdzības.
Šī tehniskā lapa nosaka materiāla izmantošanas
apjomu un ieteicamo darbu veikšanu, bet tā
nevar aizstāt izpildītāja prasmes. Papildus šiem
ieteikumiem darbu jāveic saskaņā ar būvdarbu
prasībām. Ražotājs garantē izstrādājuma
kvalitāti, bet tam nav ietekmes uz tā pielietošanas
veidu un apstākļiem. Šaubu gadījumā jāveic
izmēģinājuma pielietojums. Ar šo tehnisko datu
lapu tiek atceltas iepriekšējās tehniskās kartes.

Knauf info centrs:
+371 67 032 999
info@knauf.lv
www.knauf.lv

Izstrāde
Knauf Finitura var uzklāt manuāli ar apdares
instrumentiem, krāsu veltnīšiem vai bezgaisa
smidzināšanas ierīcēm, kuru minimālā jauda ir
4 l/min. Ieteicamais maksimālais kārtas biezums
ir 1 mm. Ja izmanto smidzinātāju vai krāsas veltnīti, špakteļmasu var atšķaidīt, uz 20 kg pievienojot ne vairāk kā 1 litru ūdens.
Ieteicamais sprauslas izmērs — 531. Lai iegūtu
vislabākos rezultātus, vispirms apstrādājiet virsmu ar Super Finish un tad 0,2 mm biezā kārtā
uzklājiet Finitura. Pēc uzklāšanas, nesagaidot
pilnīgu produkta izžūšanu, visu apstrādāto virsmu nogludiniet ar špakteļlāpstu.
Aizvērtā spainī maisījums nezaudē mitrumu vairākus mēnešus.

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf
ieteikti produkti.
Ražotājs: Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Deutschland, www.knauf.com
Izplatītājs: SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija, tālr.: (+371) 67 032 999, fakss: (+371) 67 032 969
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.

