
K 433  Knauf Trennwandkitt
Utěsnění napojení systémů suché výstavby

Provedení

Popis výrobku Oblast použití Vlastnosti

Trennwandkitt Spotřeba  v ml/m Vydatnost /náplň 550 ml v m

Utěsnění okrajových profilů se 2 
housenkami tmelu průměru 8 mm 100 5,5

Spotřeba materiálu

Systémy suché výstavby

■ Konzistence, a tedy i zpracovatelnost tmelu 
Knauf Trennwandkitt, závisí na teplotě.  Tmel 
skladovaný v chladném prostředí nechejte před 
zpracováním ohřát v temperované místnosti.

■ Nelze zpracovávat při teplotách nižších než 
+5 °C. Nenanášejte na zmrzlý podklad. Ze 
stykových ploch musí být odstraněn prach, 
nečistoty, olej, plastické mazivo, cementové 
povlaky a jiné prostředky zhoršující přilnavost.

■ Tmel naneste pistolí s náplní. Odšroubujte 
uzávěr z pistole, do pistole zasuňte náplň tak, 
aby byla vidět kovová svorka.

Knauf Trennwandkitt je tuhá pastózní disperzní 
hmota s plastoelastickými vlastnostmi, které 
získá po odpaření vody obsažené v pastě. Má 
bílou barvu.

Skladování
Skladujte v prostředí chráněném proti mrazu. Skla-
dovatelnost náplně s tmelem max. 18 měsíců.

Způsob dodání
Náplň s tmelem 550 ml Mat. č. 00003461
V kartónu je zabaleno 
20 kusů náplní
pistole  Mat. č. 00004657

Utěsnění napojení mezi systémy suché výstav-
by a navazujícími stavebními dílci, především 
v případě vyšších nároků na zvukovou izolaci, 
např. napojení příčky a podhledu. Vytváří těsné 
napojení a dotěsnění v požárně dělících 
konstrukcích. 

Pouze pro vnitřní použití.

■ Pastózní hmota připravena 
k okamžitému použití

■ Konzistence vhodná ke zpracování
■ Trvalé zachování plastoelastických 

vlastností
■ Dobrá přilnavost
■ Bez obsahu změkčovadel
■ Ředitelné vodou
■ Zatuhne v průběhu cca 10 dnů
■ Po zatuhnutí odolná proti mrazu
■ Lze přetírat

■ Odřízněte hubici náplně za kovovou svorkou, 
našroubujte trysku s trubkovým uzávěrem 
a vytlačenou housenku tmelu odstřihněte šikmo.

Utěsnění napojovacích profilů
■ Naneste dvě souvislé housenky tmelu na zadní 

stranu profilů UW/CW/UD.  Stranu profilu 
opatřenou housenkou tmelu přitiskněte ke  
stropu, stěně a podlaze a profil upevněte. Tmel 
přitom slouží jako montážní pomůcka.

■ Profily těsně přiražte k dílům a místa styku ještě 
utěsněte tmelem, především na přechodu mezi 
stěnou a stropem.

■ Nerovnosti podkladu větší než 10 mm je 
třeba před nanesením tmelu vyrovnat 
pomocí Knauf Fugenfüller Leicht nebo Knauf 
Uniflott.

■ Po použití ihned očistěte nářadí vodou. 

Uzavření spodní napojovací spáry stěn systému 
suché výstavby bez požární odolnosti.

■ Porézní nasákavý nebo pískující podklad 
opatřete nátěrem z vodou zředěného 
tmelu Trennwandkitt nebo přípravkem 
Tiefengrund a nechejte ho oschnout (2 díly 
vody : 1 díl Trennwandkitt). K 433  Knauf Trennwandkitt
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Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě,
že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.
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Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949,

PSČ 197 00

Právo technické změny vyhrazeno. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální
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reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu firmy Knauf.
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UPOZORNĚNÍ: Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.
Datum vydání: CZ/07/09
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