Systemy wykończeniowe

P155.pl
Karta techniczna

Knauf Stuckgips
Gips budowlany

Opis produktu

Zakres zastosowania

Właściwości

Szybkowiążący gips budowlany Knauf
Stuckgips, wytworzony zgodnie z normą PNEN-13279-1. Przeznaczony do prac
naprawczych i montażowych.

Materiał szybko twardniejący. Stosowany do
prac naprawczych, do osadzania listew
narożnych i listew tynkarskich we wnętrzach
obiektów budowlanych, do szpachlowania
bruzd, przy robotach instalacyjnych. Stosowany
m.in. do osadzania i mocowania puszek
elektrycznych.

■ wysoka wytrzymałość
■ dobra przyczepność
■ szybkie wiązanie i twardnienie
■ odporny na ścieranie
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Sposób wykonania
Przygotowanie
Gips budowlany Knauf Stuckgips wsypać kielnią
lub szpachlą do czystej wody i zamieszać do
uzyskania jednorodnej i bezgrudkowej masy.
Stosować tylko czyste naczynia do zarabiania.

Obróbka
Gips budowlany Knauf Stuckgips jest
materiałem szybkowiążącym. Podłoże musi być
czyste i nośne. Przygotować tyle materiału, ile
można użyć w czasie około 5 min. (początek
wiązania 15-18 min., koniec wiązania 25-26
min.)

Dane techniczne

Wysychanie
ok. 10 dni (w zależności od grubości i
temperatury w pomieszczeniu)

Przechowywanie
W suchym miejscu na paletach drewnianych ok.

Ciężar nasypowy

ok. 1000 (kg/m³)

Reakcja na ogień

A1

EN 13501

Twardość powierzchni

>10 (N/mm2)

EN 13279

Uziarnienie

może zawierać śladowe ilości
na sicie 1,0 mm

Wydajność

100 kg = ok. 60 l zaprawy

Wytrzymałość na ściskanie

> 8.0 (N/mm²)

EN 13279

Wytrzymałość na zginanie

> 3.0 (N/mm²)

EN 13279

3 miesięcy.

Zużycie / wydajność
na mm grubości

1 kg / m²

Forma dostawy

Nr artykułu

Gips budowlany Stuckgips 30 kg (40)

476599

Gips budowlany Stuckgips 30 kg (20)

605924

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpywu na
warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność
karty wcześniejsze.
W rozumieniu art. 31 Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r., niniejszy wyrób nie zawiera substancji, które
spełniają kryteria klasyfikujące go jako niebezpieczne, w związku z czym nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia i dystrybucji karty charakterystyki.
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Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa
Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące
zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte
informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych,
związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcą.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyrażnej zgody Knauf Sp.
z o.o., ul.Światowa 25, 02-229 Warszawa
Osiągniącie konstrukcyjnych i fizycznych właściwości systemów Knauf jest możliwe, gdy zapewnimy wyłączne stosowanie składników systemowych Knauf lub zalecanych przez
Knauf.

