


   Oblasť použitia   Popis produktu    Vlastnosti

   Prevedenie

Knauf Trenn-Fix je špeciálna papierová páska široká 
65 mm. Jeden okraj pásky je upravený samolepiacou 
vrstvou. 

Spôsob dodania
50 m rola   Číslo materiálu 57871

Skladovanie
Skladovať v suchu. Chrániť pred vysokými teplotami.

Knauf Trenn-Fix sa používa
 ako deliaca (separačná) páska pri napojeniach 
sadrokartónových konštrukcií na masívne alebo 
iné konštrukcie 

 medzi sadrokartónové konštrukcie na dosiahnutie 
klzného napojenia

 na oddelenie omietok od okolitých konštrukcií 
namiesto prerezania omietky

 pripravená na použitie
 jednoduché použitie
 tvarovo stála 
 bezproblémová priľnavosť na okolité konštrukcie

Knauf Trenn-Fix nalepiť so samolepiacou stranou na 
okraj spodnej časti profilu (stojiny) CW, UW alebo UD 
tak, že prečnievajúca časť bude pretŕčať čo najviac 
cez opláštenie konštrukcie doskami. Pre akustické 
utesnenie použiť Knauf Trennwandkitt, ktorý sa 
nanesie na profil a upevní hmoždinkami na stenu 
alebo strop. Knauf Trenn-Fix sa používa na rovné 

konštrukcie ako napr. omietka, betón, konštrukcie 
suchej výstavby.
Sadrokartónové dosky sa montujú vo vzdialenosti 
5 mm od pásky Knauf Trenn-Fix. Následne po montá-
ži dosiek sa škára medzi doskou a páskou Trenn-Fix 
pretmelí sadrovým tmelom (Knauf Uniflott, Fugenfül-
ler Leicht, Grünband, Gelbband). Po vyschnutí tmelu 
sa prečnievajúca páska odreže.

Pri spracovaní omietky naniesť omietku až na pásku 
Trenn-Fix. Po vytvrdnutí omietky sa prečnievajúca 
páska odreže.

Pokyny:
Pri nasledujúcich maliarskych prácach je nutné 
prevziať (dodržať) v oblastiach napojenia vytvorenú 
deliacu škáru.

Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Naša záruka sa vz�ahuje iba na bezchybné vlastnosti našich výrobkov. Stavebnofyzikálne vlastnosti systému Knauf sa dosiahnu 
iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf alebo výrobky výslovne odporúèané spoloènos�ou Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe a preto nemôžu by� bez 
ïalších úprav používané v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, pretlaè a fotomechanická reprodukcia, aj èiastoèná, podliehá výslovnému súhlasu firmy Knauf.
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Konštrukèné, statické a stavebnofyzikálne vlastnosti systémov Knauf sa dosiahnu iba v prípade, 
že sú použité systémové výrobky Knauf, alebo výrobky výslovne odporúèané spoloènos�ou Knauf.

K432 Knauf Trenn-fix
Deliaca páska pri napojení sadrokartónových konštrukcií na priliehajúce konštrukcie

1. Pritlačte samolepiacu stranu pásky Knauf Trenn-Fix 
na CW/UW Profil

2. Naneste tmel Knauf Trennwandkitt na utesnenie 
napojenia

3. Alternatívne je možné Knauf Trenn-Fix nalepiť aj na 
priliehajúcu konštrukciu po montáži profilu

4. Sadrokartónovú dosku montovať vo vzdialenosti od 
steny 5 mm

5. Po montáži dosiek previesť tmelenie sadrovým tme-
lom

6. Po vytvrdnutí sadrového tmelu odrezať prečnievajúcu 
pásku 


