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Knauf Trenn-Fix
Taśma przekładkowa do połączeń ślizgowych

Opis produktu

Zakres stosowania

Właściwości

Knauf Trenn-Fix to powlekana specjalnie taśma papierowa o szerokości 65 mm ze środkiem klejącym
o dużej przyczepności na jednej krawędzi.

Knauf Trenn-Fix stosuje się jako:
■■ Taśma przekładkowa przy stykach powierzchni elementów suchej zabudowy z
masywnymi elementami budowlanymi
■■ Między powierzchniami elementów suchej zabudowy w celu uzyskania ruchomego połączenia
■■ Jako element rozdzielający powierzchnie
tynku zamiast nacięć kielnią

■■ Produkt gotowy do użycia

Forma dostawy
rolka 50 m

nr materiału 00057871

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu i chronić
przed wysokimi temperaturami

■■ Łatwy w użyciu
■■ Stabilny pod względem kształtu również przy
wysokiej wilgotności
■■ Opatentowana technologia klejenia
■■ Usuwanie bez pozostałości

K432.pl Knauf Trenn-Fix

Taśma przekładkowa do połączeń ślizgowych
Sposób wykonania

Wskazówka

Knauf Trenn-Fix w obszarze styku elementu budowlanego nakleić do przeznaczonego do połączenia
gładkiego elementu budowlanego (np. tynk, beton,
drewno, sucha zabudowa itd.) w taki sposób, aby
wąska strefa klejenia bezpośrednio stykała się z zamontowanym już profilem suchej zabudowy.
Płyty Knauf zamontować w odstępie ok. 5 mm
od Trenn-Fix. Następnie spoinę między taśmą
Trenn-Fix, a krawędzią płyty zaszpachlować
za pomocą masy szpachlowej do spoin (np.
Uniflott, G-K Start lub Fugenfüller Leicht).

Po wyschnięciu masy szpachlowej wystające pasma odciąć bezpośrednio w narożniku za pomocą
ostrego nożyka i zdjąć. W przypadku prac tynkarskich zatynkować do taśmy Trenn-Fix. Po
wyschnięciu tynku wystające pasmo odciąć i zdjąć.
Na styku powierzchni elementów suchej zabudowy
lub powierzchni otynkowanych z powierzchniami drewnianymi lub betonem licowym Trenn-Fix
wyciąć w narożniku dopiero po pokryciu farbą i
oddzielić. W ten sposób drewno lub beton w obszarze styku chronione są przed zanieczyszczeniami.

W trakcie następujących później prac malarskich szczelina dylatacyjna musi zostać powtórzona w obszarze styku. Wystającą taśmę
Trenn-Fix należy bezzwłocznie usunąć.

1. Profil zamontować na sąsiednim elemencie
budowlanym

2. Trenn-Fix rzykleić obok profilu

3. Wąską silnie przywierającą strefę klejenia
przyłożyć bezpośrednio do profilu

4. Trenn-Fix docisnąć i wygładzić

5. Płyty gipsowe zamocować z zachowaniem
odstępu ok. 5 mm Abstand montieren

6. Spoinę zaszpachlować

7. Po wyschnięciu i przeszlifowaniu Trenn-Fix
odciąć w narożniku

8. Wystające pasmo oddzielić

9. Trwale i funkcjonalne połączenie ele-mentów
budowlanych
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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 produktów Knauf.
Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków
lokalnych należy je do nich dostosować.
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przepisów techniczno - budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę.
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.
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Osiągnięcie właściwości fizycznych i konstrukcyjnych systemów Knauf jest możliwe, gdy zapewnimy wyłączne stosowanie
elementów systemowych Knauf lub zalecanych przez Knauf.

