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Fugenfüller Leicht
Stěrková hmota

Technické údaje

Způsob použití

Vlastnosti

Výrobek
1 kg Knauf Fugenfüller Leicht umožňuje připravit
cca 1,3 l zpracovatelné hmoty. Ke tmelení spár použijte výztužnou pásku.

Knauf Fugenfüller Leicht je stěrková hmota
na bázi sádry určená pro: ruční spárování desek
Knauf s výztužnou páskou, opravy poškozených
míst na deskách Knauf, lepení a vyplnění spár
sádrových stěnových desek, lepení štukových
profilů. Dále se používá pro lepení druhé vrstvy
desek sádrokartonové podlahy Knauf F 146.

Jednoznačné přednosti:
prášková forma vázaná sádrou
míchání bez vzniku hrudek
obzvláště snadné spárování
dobrá přilnavost, vysoká vydatnost
rychlé dosažení pevnosti
dostatečně dlouhá doba zpracovatelnosti
vysoká schopnost zadržení vody

Spotřeba
Tloušťka desky Strop Stěna Suchá omítka
12,5 mm
0,3
0,5
0,25
2 × 12,5 mm
0,5
0,8
–
Skladovatelnost
Pytle skladujte v suchu. Obsah poškozených pytlů
přesypejte do nepoškozených pytlů a zpracujte nejdříve.
Skladovatelnost: cca 6 měsíců.

Pracovní postup

Podklad/Příprava:
Podklad musí být únosný, pevný a savý. Sádrové desky musí
být spolehlivě upevněny na nosné podkonstrukci, spáry musí
být suché, čisté a zbavené prachu. Poškozená místa opravte
Knauf Fugenfüller Leicht. Sypejte Knauf Fugenfüller Leicht
do čisté studené vody, dokud nezakryje hladinu (max. 2,5 kg
do cca 1,9 l vody). Míchejte lžící bez přidávání dalších přísad,
dokud nevznikne šlehačková konzistence. Knauf Fugenfüller
Leicht nesměšujte s dalšími materiály, protože by mohlo dojít
k výrazné změně vlastností.

Balení
Balení:
EAN:
Číslo výrobku:

5 kg, 200 pytlů na paletě
9002943016972
00525584

Balení:
EAN:
Číslo výrobku:

25 kg, 40 pytlů na paletě
9002943016958
00525579

Zpracování:
Nástroje: špachtle/lžíce/hladítko.
Vyplňte spáry, položte výztužné pásky a zamáčkněte je stěrkou
do stěrkové hmoty.
Před nanesením nové vrstvy musí předcházející vrstva zcela
vytvrdnout resp. vyschnout.
Upevňovací prvky rovněž vyspárujte.
Po zaschnutí hmotu vybruste ručním brouskem a brusnou síť-kou Knauf.
Po použití omyjte přístroje/nářadí vodou.
Teplota zpracování/klima:
Teplota v místnosti a teplota podkladu nesmí klesnout
pod cca 10 ˚C.
Doba zpracovatelnosti:
Cca 30 min. do začátku tuhnutí (ztuhlý materiál nezpracovávejte, neboť (přidáním vody nebo přimícháním materiálu neobnovíte zpracovatelnost materiálu).
Znečištěné nádoby a nástroje zkracují dobu zpracovatelnosti.
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Právo technické změny vyhrazeno. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální
vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf, nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Údaje o spotřebě,
množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Všechna práva vyhrazena. Změny, přetisk a fotomechanická
reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu firmy Knauf.

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.
UPOZORNĚNÍ: Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.

