Systemy suchej zabudowy

K728c.pl
Karta techniczna

Knauf Maskownica G-K do rur
Opis produktu

Zakres zastosowania

Właściwości

Gotowe konstrukcje Półki Sufitowej G-K LED,
Maskownicy G-K Karnisza, Maskownicy G-K do
rur U50 i U100 wykonane z płyty gipsowokartonowej, usztywnione od wewnątrz
styropianem, o ujednoliconych kształtach i
wymiarach. Pozwalają skrócić czas montażu
nawet o 80%, w porównaniu do tradycyjnej
metody. Dzięki ich zastosowaniu, odpada
czasochłonny montaż konstrukcji z profili oraz
narożników, docinanie wielu małych
fragmentów płyty i precyzyjne szpachlowanie.

Gotowy element gipsowy w kształcie litery U do
maskowania rur o przekroju 50 mm oraz 100
mm. Odpowiedni do zabudowy rur CO, pionów
kanalizacyjnych, instalacji wodociągowej.

■ praca bez profili i narożników
■ zawsze idealne kąty
■ zawsze powtarzalny kształt
■ sztywna konstrukcja
■ prosty i szybki montaż
■ efekt gwarantowany
■ oszczędność czasu i pieniędzy
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Sposób wykonania
■ Wyznaczamy miejsce, w którym chcemy
zamontować gotowy element. W tym miejscu
należy do sufitu lub ściany przymocować
kątowniki dostarczone w zestawie.
■ Maskownicę wciskamy tak, aby kątowniki
znalazły się pomiędzy styropianem a płytą g-k.

■ Gotowy element dokręcamy do kątownika za
pomocą wkręta TN.
■ Powierzchnię gotowego elementu z płyty
gipsowo-kartonowej, która przylegać będzie do
podłoża, ściany lub sufitu, można wcześniej
pokryć klejem gipsowym Knauf Perlfix T, aby
mocowany element trwale i dokładnie przylegał
do podłoża.

Dane techniczne
Reakcja na ogień

Przechowywanie
B-s1, d0 (C.4)

EN 14190

Wewnątrz pomieszczeń, w suchym miejscu.

Zużycie / wydajność
Brak danych

Forma dostawy

Nr artykułu

Maskownica Knauf G-K do rur U50 150 x 100 x 2000

669191

Maskownica Knauf G-K do rur U100 250 x 150 x 2000

669189

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 wpływu
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.
Data wydania karty produktu: 25.09.2019
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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.

