Systemy wykończeniowe, Systemy suchej
zabudowy

K441d.pl
Karta techniczna

01 / 2023

Knauf „Göppinger” metalowo-papierowy narożnik Lkształtny
Półnarożnik L-kształtny 25 x 12.5 mm, długość: 3050 mm

Opis produktu

Zakres zastosowania

Właściwości

Profil z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej
dobrej jakości papierem dopasowany do
grubości standardowej płyty gipsowokartonowej (12,5 mm). Prosty i szybki sposób
na wykończenie dociętych krawędzi płyt (np.
przy ościeżnicach, oknach, dylatacjach itp.)
oraz elementów architektonicznych (półki,
zabudowy itd.). Wykonanie z solidnej blachy
gwarantuje wytrzymałość mechaniczną oraz
trwałość wykończonych miejsc. Pokrycie
papierem ułatwia montaż oraz prace
wykończeniowe.

■ Narożniki w systemach suchej zabudowy
■ Narożniki ścian murowanych

■ elastyczna blacha stalowa stanowi bardzo
odporne na uszkodzenia zabezpieczenie
naroża
■ dobrej jakości papier stanowi idealną powłokę
do szpachlowania i malowania
■ powłoka papierowa pozwala na estetyczny
wygląd naroża przez długi czas jego
eksploatacji
■ idealny do wykończenia ciętych krawędzi
płyty

Wymiary: 25 mm x 12,5 mm, długość 3,05 m,
waga 0,36 kg/szt.

K441d.pl Knauf „Göppinger” metalowo-papierowy
narożnik L-kształtny
Półnarożnik L-kształtny 25 x 12.5 mm, długość: 3050 mm
Sposób wykonania
Montaż w sposób tradycyjny:
Do montażu profili narożnikowych Knauf zaleca
się stosowanie gotowej masy szpachlowej
Knauf Fill&Finish Light lub proszkowej masy
konstrukcyjnej Knauf Uniflott. Profile można
montować w sposób tradycyjny, nakładając
warstwę masy szpachlowej na naroże
wykańczanej ściany, równomiernie ją
rozprowadzając do grubości około 3mm.
Następnie wkleić profil papierową taśmą do
zewnątrz, dociskając szpachelką po całej
długości profila a następnie usunąć nadmiar
masy. Do prac wykończeniowych przystąpić po
całkowitym wyschnięciu masy pod narożnikiem.
Do szpachlowania zewnętrznej warstwy
narożnika zaleca się stosowanie gotowej masy
szpachlowej Knauf Super Finish.

Montaż z użyciem aplikatora HOPPER i
rolek:
Do montażu profili narożnikowych za pomocą
urządzenia HOPPER zaleca się stosowanie
gotowej masy szpachlowej Knauf Fill&Finish
Light. Masę należy rozcieńczyć wodą do
konsystencji gęstej śmietany. Urządzenie
HOPPER należy wyregulować ustawiając
gumowe części tak aby ilość nakładanej na
profile narożnikowe masy była odpowiednia.

Zwymiarowane i docięte profile należy
jednostajnym ruchem przeciągnąć przez
urządzenie i zamontować w narożu, potem
równomiernie docisnąć po całej długości, a
nadmiar masy zebrać szpachelką. Do dalszych
prac wykończeniowych przystąpić po
całkowitym wyschnięciu masy pod narożnikiem.
Do szpachlowania zewnętrznej warstwy
narożnika zaleca się stosowanie gotowej masy
szpachlowej Knauf Super Finish.

Dane techniczne

Przechowywanie

Brak danych

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić
przed wilgocią.

Zużycie / wydajność
Brak danych

Forma dostawy

Nr artykułu

Göppinger półnarożnik L-kształtny 3000 mm (50)

545980

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.
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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.

