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Knauf technika spárování

Knauf Jet-Filler
Spárování
tryskovou rychlostí

Spárování akustických desek tryskovou rychlostí

Knauf Jet-Filler – rychleji u cíle
Společnost Knauf vyvinula spárovací hmotu připravenou k okamžitému použití, která
umožňuje rychlé, snadné a úsporné vyplnění spár mezi akustickými deskami.
Možnosti použití akustických stropů
jsou velmi široké. Vzhledem ke svým
vynikajícím
jsou

určeny

akustickým
pro

vlastnostem

zlepšení

akustiky

v konferenčních a kancelářských místnostech, v halách nebo prodejnách,
jakož i pro návrh řešení konstrukce
stropu. Základním předpokladem je
bezchybná kvalita povrchu bez znatelných spár.

Nonstop

spárování

tryskovou

rychlostí
Spárovací hmota Knauf Jet-Filler, která
je připravena k okamžitému použití,
se vyznačuje homogenní konzistencí
a

jednoduchou

manipulací.

Doba

přípravy a čištění nářadí při použití
práškových materiálů pro spárování
velkých ploch v objektech patří minulosti. Optimalizovaná systémová sada
Knauf Jet-Set, která se skládá z pistole
se speciální tryskou Jet a tmelu JetFiller přispívá při zpracování k vysoké
efektivitě a tedy i k časové úspoře.
Akustické desky jako ze škatulky

Výhody pro vás

•
•
•
•
•

optimální výsledek práce
velmi jednoduchá manipulace
maximální časová úspora
bezpečnost při zpracování
úspora materiálu

Knauf Spezialgrund reguluje
nasákavost podkladu a zajišťuje
optické sjednocení povrchu před
nanesením barvy.
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Hrany desky musí být zbroušeny.

Hrany napenetrovat nátěrem Knauf
Tiefengrund.

Spáry vyplnit dostatečně Knauf Jet-Fillerem.

Upevňovací šrouby zatmelit také Jet-Fillerem
tak, aby tmel lehce vystupoval z úrovnì
povrchu desky.

Přebývající materiál se přebrousí ručním
brouskem.

Po cca 10 minutách odstranit špachtlí
přebývající materiál tak, aby materiál mírně
vystupoval z úrovně povrchu desky.

Po vytvrdnutí Jet-Filleru se spára přebrousí.

...hotová plocha – jako ze škatulky.

Údaje o výrobku Knauf Jet-Filler
Složení

Na organické bázi, příměsi zajišťující připravenost k okamžitému použití

Číslo výrobku

00067988

Balení

600 ml zásobník

Skladování

Při pokojové teplotě min. 3 měsíce, chraňte před mrazem, vysokými teplotami a přímým slunečním
zářením

Spotřeba

cca 50 ml/bm spáry při šířce 3 mm a hloubce 12,5 mm – vydatnost cca 160 ml/m 2 desky v závislosti na formátu desky

Teplota zpracování

Teplota v místnosti a teplota podkladu nesmí klesnout pod 10° C
Pistole na Jet-Filler, č. výrobku 00004657
Hubice pro tmelení děrovaných desek
č. výrobku 00077792
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Technické změny vyhrazeny. Námi poskytovaná
záruka se vztahuje pouze na kompletní systém KNAUF provedený podle technologických
postupů předepsaných firmou KNAUF. Údaje
týkající se potřeby, množství a provedení jsou
empirické hodnoty, které nelze v případě silně
odlišných okolností jednoduše převádět. V takovém
případě doporučujeme kontaktovat technické
oddělení firmy KNAUF. Všechna práva vyhrazena. Změny, dotisk a fotomechanické reprodukování, a to i pouhých výňatků, si vyžadují schválení ze strany společnosti KNAUF Praha, s. r. o.
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Mám zájem o více informací

