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Knauf G-K Start
Gipszkarton építőlemezek hézagoló gipsz anyaga

TárolásBedolgozás

Szállítási egységek
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Fogadófelület

A felületnek száraznak, tisztának, stabilnak 
valamint por- és zsírmentesnek kell lennie. 
Gyári élképzés alapozást nem igényel. Vágott 
él nedves ecsettel portalanítandó bedolgozás 
előtt. A málló részek eltávolítandók. A nedvszí-
vó fogadófelület Knauf Tiefengrund mélyalapo-
zóval alapozandó.

Bontatlan sérülésmentes zsák legfeljebb 12 
hónapig, hűvös száraz helyen eltartható. 
Sérült, kiszakadt zsákokat légmentesen vissza 
kell zárni vagy sértetlen zsákba áttölteni, és 
elsőként kell felhasználni.

   Anyagszükséglet - hézagkitöltéshez

1 réteg esetén 0,3 kg/m2

2 réteg esetén 0,5 kg/m2

4 réteg esetén 1 kg/m2

Knauf G-K Start 25 kg – 48 db/raklap

Bekeverés és felhordás

A Knauf GK START 25kg-os zsák anyaga 11 l 
tiszta, hideg vízbe szórva, alacsony fordulaton 
csomómentesre, tejföl sűrűségűre keverendő. 
A konzisztencia további víz hozzáadással 
vagy további poranyag bekeveréssel 
módosítható. Egy réteg felhordási vastagsága 
legfeljebb 10 mm. A bekevert anyagot 1 órán 
belül fel kell hordani. Az egyenetlen felület 
csiszolópapírral vagy glettelő kanállal 
megdolgozható. 
A bedolgozási feltétele +5 °C – +25°C közötti 
hőmérséklet. A végleges felület kialakítása 
Knauf Rotband Finish-el, Knauf Superfinish-el, 
vagy Goldband Finish-sel javasolt.

Alkalmazási terület Műszaki tulajdonságokTermékleírás

A Knauf G-K Start gipszkarton építőle-
mezek gipsz alapú hézagolóanyaga, amely 
felületi hibák javítására is alkalmas.

A Knauf G-K Start hézagolóanyag a gipsz-
karton gyári és vágott éleinek kézi bedol-
gozású, hézagerősítő szalaggal való 
kitöltésére alkalmas. Felhasználható felü-
leti hibák javítására, valamint élvédő 
profilok és elektromos doboz beépítéséhez, 
és beltérben gipszvakolat, mészcement-
vakolat, régi vakolat felületekre javító-
glettként is. A termékhez simító rétegként 
Knauf Rotband Finish, Goldband Finish, 
vagy Superfinish javasolt.

■ könnyen bekeverhető porkeverék
■ könnyen felhordható, egyetlen réteg

maximálisan 10 mm lehet
■ kis zsugorodás jellemzi
■ repedésáthidaló képessége nagy
■ erősen tapad
■ gyorsan szárad
■ gyorsan szilárdul
■ a Knauf Rotband Finish-hez hasonló

színű
■ A1 tűzvédelmi osztály – EN 13501-1


