Mûszaki adatlap K464d

K464d

Knauf Jet-Filler

Alapanyag, alkalmazási terület, tulajdonságok, bedolgozás

2006/11

Alapanyag

Alkalmazási terület

Anyagösszetétel
A Knauf Jet-Filler egy szerves bázisú készrekevert anyag
Tárolás
Szobahômérsékleten kb. 6 hónapon keresztül
tárolható.
Fagytól óvjuk!

A Knauf JET-Filler, mint hézagkitöltô anyag alkalmas:
n Lyuggasztott akusztikus gipszkarton lemezek illesztési hézagainak kitöltésére
n Akusztikus lemezek rögzítô elemeinek
glettelésére
n Kisebb mozgású illesztések rugalmas kitöltésére

Tulajdonságok
n Készrekevert
n Azonnal felhasználható, nincs bekeverési és
pihentetési idô
n Kenhetô konzisztenciájú
n Gyorsan szárad
n Magas tapadó képességû
n Jól csiszolható
n Nagyfokú rugalmasság száraz állapotban
n Hamar átfesthetô

Rendelési egységek
– cikkszám: 77913000
600 ml-es egység
Kinyomópisztoly
– cikkszám: 99007000
Kinyomópisztoly fúvóka – cikkszám: 99086200

Feldolgozás
Fogadófelület
Az akusztikus lemezeket a Knauf D127 álmennyezeti rendszer elôírása szerinti vázkiosztáson szilárdan rögzíteni kell. A hézagnak száraznak és pormentesnek kell lennie.
Bedolgozás
Alkalmazandó szerszám: akkumulátoros vagy
légkompresszoros kinyomópisztoly a Knauf
saját fúvókájával. (PM dûzni). A kinyomópisztoly zárófedelének lecsavarása után a Knauf
Jet-Filler töltôpuppét behelyezik a pisztolyba
úgy, hogy a fémzár látható legyen, amelyet
pontosan a fúvóka mögötti helyen levágnak. A
pisztoly fejét a fúvókával ezután csavarják fel.
A Knauf Jet-Fillert közvetlen a hézagba nyomják úgy, hogy a hézagolóanyag a fuga teljes
mélységét kitöltse, valamint a illesztés tetején
kitüremkedjék. A hézagolás elôtt a kinyomó-

) (06)1 248-2430

pisztoly kinyomóerejét be kell állítani. A felesleges anyagot a lemez színe felôll kb. 10-15 perc
múlva a lemez síkjában letolják és eltávolítják.
A fugakitöltés kiszáradása után az illesztés JetFillerrel finoman áthúzható ügyelve arra, hogy a
perforációk tiszták maradjanak. Az esetlegesen
a lyukakba jutott anyagot a lyuggatásnak megfelelô célszerszámmal – egy bütykös kerékkel – eltávolítják. A csavarfejek Jet-Fillerrel glettelhetôk.
Kisebb egyenetlenségek a száradást követôen
kézi csiszolóval vagy csiszolóráccsal csiszolandók.
Használat után a munkaeszközöket azonnal
meg kell tisztítani vízzel.
Bedolgozási körülmények
A hézagoló bedolgozási feltétele: legalább +5
°C levegô-, építmény- és anyaghômérséklet.
Hézagolási munka csak akkor végezhetô, ha a

fogadófelület (gipszkarton) nedvesség vagy
hirtelen hômérsékletváltozás hatására alakváltozást már nem szenvedhet. Nedves technológiákat – például aljzatkészítés – célszerû a
hézagkitöltés elôtt elvégezni.
A Knauf Jet-Fillert 5 °C alatt tilos rádolgozni a
felületre.
Felületképzés
Festés elôtt a felületet hengerrel felhordott
Knauf Spezialgrunddal ajánlott alapozni. A festés után az egyenletes száradás érdekében
alapos szellôztetés szükséges.
Anyagszükséglet
A Knauf Jet-Fillerbôll 3 mm-es fugaszélességnél
és 12,5 mm mélységnél méterenként kb. 50 ml
anyagra van szükség, a 600 ml-es puppe 8 m2-re
elegendô.
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A mûszaki változás joga fenntartva. Szavatosság csak a kifogástalan minôségû termékekre vonatkozik. Szerkezeti, statikai és épületfizikai
minôség a Knauf-rendszerbôl csak akkor hozható létre, ha kizárólagosan a Knauf-rendszer elemeit használják vagy a Knauf által kifejezetten
ajánlott megbízható termékeket.
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Felhasználási jog fenntartva. Változtatások, utánnyomás és fotókópia kivonatosan is kizárólag a Knauf Kft. engedélyével.

