Popis produktu

Oblasť použitia

Knauf Trennwandkitt pevná pastovitá, disperziou
viazaná hmota s plasto-elastickými vlastnosťami
po odparení vody, ktorú hmota obsahuje. Farebný
odtieň - biely.

Vlastnosti

Utesnenie napájacích miest medzi systémami suchej
výstavby a priliehajúcimi stavebnými konštrukciami,
obzvlášť pri požiadavkách na zvukovú izoláciu, napr.
ľahké deliace priečky a stropy. Len pre vnútorné
použitie.

Balenie
Trennwandkitt-tuba 550 ml balená po 20 ks v krabici.
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hmota pripravená na použitie
trvale plasto-elastický
dobrá priľnavosť
bez zmäkčovadla
vodou riediteľný
spevnenie počas 10 dní
odolný voči mrazu po spevnení
pretierateľný

Skladovanie
Chrániť pred mrazom. Trvanlivosť max. 18 mesiacov.

Utesnenie napájacích profilov

Prevedenie
 Konzistencia a spracovanie Knauf Trennwandkitt
sú závislé od teploty okolia. V chlade uložený
Knauf Trennwandkitt pred spracovaním ohriať
v temperovanej miestnosti.
 Nespracovávať pri teplote pod +5°C. Nenanášať
na premrznuté podklady. Kontaktná plocha musí
byť bez prachu, nečistôt, oleja, mastnoty, cementových pozostatkov a iných deliacich látok.

 Tmel naniesť pomocou pištole. Uzáver pištole odskrutkovať, Trennwandkitt tubu do pištole nasunúť
tak, že kovová spona zostane viditeľná.
 Hornú časť tuby odrezať hneď za kovovou sponou,
dýzu s rúrovitým uzáverom naskrutkovať a podľa
potrebnej hrúbky naneseného pásu tmelu z nej
odrezať.

 Nanášať rovnomerne 2 pásy tmelu Trenwandkitt
na zadnú stranu UW/CW profilov. Profily opatrené
tmelom Trennwandkitt pritlačiť na stenu, strop,
podlahu a upevniť. Tmel Knauf Trennwandkitt slúži
aj ako montážna pomôcka.
 Profily pritlačiť na tesno a miesta styku dodatočne
s Trennwandkitt ešte utesniť, obzvlášť na prechodoch steny k podlahe a stropu.
 Nerovnosti podkladu nad 10 mm vyrovnať pred
nanesením Knauf Trennwandkitt s tmelom Knauf
Fugennfüller Leicht alebo Knauf Uniflott.
 Pri poróznych, nasiakavých alebo ľahko mrviacich sa podkladoch naniesť najprv náter vodou
zriedeného Trennwandkittu (2 diely vody : 1 diel
Trennwandkitt), alebo penetračný náter Knauf
Tiefengrund. Náter nechať zaschnúť.
 Nástroje ihneď po použití očistiť vodou.

Spotreba materiálu
Trennwandkitt
Utesnenie škár s 2 pásmi
priemeru 8 mm

Spotreba v ml/m

Výdatnosť 550 ml tuby v m

100

5,5

Konštrukèné, statické a stavebnofyzikálne vlastnosti systémov Knauf sa dosiahnu iba v prípade,
že sú použité systémové výrobky Knauf, alebo výrobky výslovne odporúèané spoloènosou Knauf.
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