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GOLDBAND Finish
Zarobený tmel a celoplošná stierka

Opis produktu

Špecifikácia

Vlastnosti

Knauf Goldband Finish je vo výrobe predmiešaná polymérová hmota určená na zhotovenie
finálnych úprav stien a stropov. Obsahuje prísady zlepšujúce funkčné vlastnosti tmelu.
Knauf Goldband Finish spĺňa požiadavky v súlade s normou EN 13963.

Na zhotovenie ideálne hladkých a rovných
povrchov v interiéri. Knauf Goldband Finish je
možné nanášať v hrúbke vrstvy od 0-2 mm.
Vhodná na tenkovrstvé a celoplošné stierkovanie:
■ minerálnych stavebných podkladov: stabilné
omietky (sadrové, vápenné, vápenno
cementové), betónové podklady
■ sadrokartónových dosiek.
Vhodný na finálne tmelenie spojov sadrokartónových dosiek.

Výhody
■ zarobený tmel pripravený na okamžité
použitie
■ jednoduchá aplikácia a brúsenie
■ dobrá priľnavosť
■ ideálny podklad pre nasledujúce finálne
úpravy povrchov

P545f.sk Knauf Goldband Finish
Zarobený tmel a celoplošná stierka
Spracovanie
Príprava podkladu
Podklad musí byť stabilný, suchý, čistý, zbavený prachu a voľných nečistôt. Veľké nerovnosti
vyplniť tmelom Knauf Q2 Super alebo Knauf
Uniflott.
Príprava podkladu
Na nasiakavé podklady je nutné naniesť penetračný náter, ktorý reguluje vlhkosť podkladu
a zvyšuje priľnavosť napr. Knauf Tiefengrund.

Miešanie
Po otvorení zmes premiešať, stierka vhodná na
okamžité použitie. V prípade, že sa na povrchu
vyskytne separačná vrstva, nutné stierku dobre
premiešať, aby sa dosiahla homogénna konzistencia. V prípade potreby je možné zmes riediť
malým množstvom vody, následne dôkladne
premiešať.
Používať čisté náradie a nádoby.

Spracovanie
■ Nanášať vo vrstvách do 2 mm.
■ Ďalšiu vrstvu naniesť až po vyschnutí
pred-chádzajúcej.
■ Po vyschnutí brúsiť brúsnym papierom
zrnitosti 150 - 240.
■ Po vyschnutí opatriť povrch penetračným
náterom.
■ Následne naniesť konečnú povrchovú
úpravu napr. farbu, náter a pod.
■ Úplné vyschnutie a vytvrdnutie stierky je
závislé od teplotných pomerov a vlhkosti.

Doplňujúce informácie
■ Teploty vzduchu, podkladu a materiálu
nesmie pri spracovaní klesnúť pod + 10 °C.
Maximálna teplota + 25 °C.
■ Práce realizovať až vtedy ak nedochádza
k žiadnym zmenám rozmerov dosiek vplyvom teploty, vlhkosti.
■ Náradie po použití ihneď očistiť vodou.

■ Nemiešať s inými materiálmi.
■ Všetky dáta sú stanovené za predpokladu
normálnych podmienok, pri teplote 23°C
a relatívnej vzdušnej vlhkosti 50%. Iné podmienky môžu spôsobiť pomalšie/ rýchlejšie
tuhnutie a tvrdnutie materiálu.
■ Po aplikácii zabezpečiť dostatočné vetranie
miestnosti.

Technické parametre
Reakcia na oheň

Skladovanie
A2-s1,d0

EN 13963

Spotreba
Priemerná spotreba

■ Podľa nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. 12. 2006
nie je tento produkt klasifikovaný ako nebezpečný, a preto si nevyžaduje spracovanie
bezpečnostných listov.

1,5 kg / m2/ mm

Balenie

Číslo výrobku

Goldband Finish 3 kg
Goldband Finish 8 kg
Goldband Finish 18 kg
Goldband Finish 28 kg

652756
652753
652752
652751

Skladovať na suchom mieste na drevenom
rošte po dobu 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale výrobku. Skladovať
v originálnych, nepoškodených obaloch.
Chrániť pred priamym slnečným žiarením
a premrznutím.
Uchovávať mimo dosah detí.

KNAUF Bratislava s.r.o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava
► Tel. +421 2 5824 08 11
► info@knauf.sk

► www.knauf.sk

P545f.sk

Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Okrem údajov v tomto technickom liste je nutné dodržiavať všetky všeobecne dostupné pravidlá pre výstavbu, normy,
smernice a vyhlášky. Naša záruka sa vzťahuje len na produkty firmy Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe, a preto nemôžu byť bez korekcií použité
v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, dotlač, fotomechanická a elektronická reprodukcia, aj čiastočná, podlieha výslovnému súhlasu firmy Knauf.
Upozornenie: Vydaním nového technického listu stráca tento technický list platnosť.

Konštrukčné, statické a stavebnofyzikálne vlastnosti systémov Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové
výrobky Knauf, alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf.

