
Cleaneo Tape
Samolepicí páska pro zakrytí děrování akustických podhledů

Popis výrobku
Cleaneo Tape je tenká samolepicí PE tkanina.

Skladování
Chránit před mrazem a teplotami přes 30˚C.
Nevystavovat přímému slunečnímu záření.

Vlastnosti a přidaná hodnota
 ■ velmi tenká pro opticky nenápadné přechody na děrovanou desku

 ■ samolepicí pro rychlou montáž

 ■ okamžitě k přemalování

 ■ bez rozměrových změn v důsledku vlhkosti a jiných projevů pro perfektní  
povrch

 ■ bez problémů probarvitelná a brousitelná bez viditelných rozdílů struktury

Oblast použití
Cleaneo Tape se používá k vytvoření hladkých částí na děrovaných deskách 
akustických stropů, např. při okrajích nebo kolem revizních klapek.
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Provedení

Upozornění

Nepoužívat pro rozptýlené děrování a pro děrování > 12 mm.
Používat barvy s plnivem.
Překryté části akustického podhledu již nejsou akusticky 
účinné.

Upozornění

Vyvarovat se vtlačení Cleaneo Tape prsty do děr např. při 
lepení .
Cleaneo Tape se neaplikuje s překryvem. V rozích se 
páska překryje a následně se proříznou obě vrstvy.
Před aplikací Cleaneo Tape se doporučuje povrch sádro-
kartonové desky penetrovat penetrací Knauf Teiefengrund.

Cleaneo Tape je nutno aplikovat ve dvou. Jedna osoba drží roli Cleaneo 
Tape v plochém úhlu k polepované ploše, cca 40 cm. Cleaneo Tape vždy 
přímo odmotávat, abychom se vyvarovali vzniku „faldů“ a přesahů. Druhá 
osoba odtahuje Cleaneo Tape na rubové straně a přitlačuje ji bez vzniku 
„faldů“ válečkem na tapety na děrovanou desku.
Pokud stěna v místě napojení na podhled není zcela rovná, je nutno Cleanao 
Tape odříznout a přerušit. Nesledovat nerovnost stěny, protože změny směru 
mohou způsobit vznik „faldů“.

Při lepení nebo vytváření rohu sesadit Cleaneo Tape proříznutím obou vrstev 
tak, aby byla celoplošně přilepena k povrchu děrované desky.
Následně se přemaluje dobře kryjící barvou s plnivem. Prvním nátěrem 
uzavřít pěnovým válečkem bez tlaku. Přitom dbát na to, aby barva nebyla 
tlačena skrze tkaninu.
Při použití barvy s menším množstvím plniva tento pracovní krok po 
vyschnutí barvy opakovat. Nejlepší je použít malířský váleček tak, aby barva 
byla nanesena s malým přesahem přes okraj pásky na povrch děrované 
desky.
Po úplném vytvrdnutí barvy viditelné okraje Cleaneo Tape v rozsahu cca 1 až 
2 cm jemně přebrousit, až bude dosaženo hladkého přechodu mezi Cleaneo 
Tape a děrovanou deskou. K broušení je doporučeno použít jemnou brusnou 
mřížku.
Dejte pozor, aby karton děrované desky nebyl poškozen. Osvědčilo se 
broušení s lehkým tlakem pouze několika dlouhými tahy rukou, nepoužívat 
strojní broušení.

Povrchová úprava
Po přebroušení se celý podhled jako obvykle přemaluje disperzní barvou.

Produktová řada
Označení Šířka 

mm
Jednotka balení Číslo výrobku EAN

Cleaneo Tape 49 49 2 role á 50 m/karton
640 rolí á 50 m/paleta

00607366 4003982423412

Cleaneo Tape 98 98 2 role á 50 m/karton
320 rolí á 50 m/paleta

00607372 4003982423467

Cleaneo Tape 160 160 2 role á 50 m/karton
240 rolí á 50 m/paleta

00607391 4003982423498
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UPOZORNENÍ: Platí vždy aktuální vydání. Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.

  

Naše záruka se vztahuje pouze na vlastnosti výrobků v bezvadném stavu. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou 
být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze 
v případě, že jsou používány systémové výrobky firmy Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Za navržení a použití vhodného 
výrobku pro konkrétní stavbu je odpovědný projektant stavby.
Všechna práva k technickým podkladům vyhrazena. Jakékoliv změny, přetisk nebo reprodukce, i částečná, nebo použití k jiným účelům, podléhají 
výslovnému souhlasu společnosti Knauf.

HOT LINE: +420 844 600 600
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Fax: +420 272 110 301
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