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Popis výrobku:
Knauf Trenn-Fix je speciální potažená papírová páska o šířce 65 mm s 
mřížkovým lepidlem na jednom okraji. 

Oblast použití:
Knauf Trenn-Fix se používá

 ■ jako separační páska při napojování systémů suché výstavby na masivní 
konstrukce

 ■ mezi plochami systémů suché výstavby pro dosažení hladkého oddělení

 ■ jako oddělení povrchů omítky místo řezů špachtlí.

Vlastnosti:
 ■  Připravený k použití

 ■ Snadné upevnění

 ■ Rozměrově stabilní i při vysoké vlhkosti

 ■ Patentovaná technologie lepení

 ■ Vyjímatelné bez zbytků
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Aplikace:
Nalepte Knauf Trenn-Fix na hladký spojovaný díl (např. omítka, beton, dřevo, 
sádrokarton atd.) v oblasti spoje dílců tak, aby úzká, silně přilnavá zóna 
navazovala přímo na spoj profilu, který již byl namontován.
Desky Knauf namontujte ve vzdálenosti cca 5 mm od pásky Trenn-Fix. Poté 
vyplňte spáru mezi hranou desky a páskou Trenn-Fix tmelem (např. Uniflott, 
Fugenfüller Leicht). Po zaschnutí tmelu odřízněte zbytek pásky přímo v rohu 
a stáhněte.
Při omítání omítněte také pásku Trenn-Fix. Po zatuhnutí omítky odřízněte 
zbytek pásky a stáhněte. Při napojování systémů suché výstavby nebo 
omítaných povrchů na dřevěné nebo pohledové betonové povrchy odřízněte 
Trenn-Fix až po aplikaci finálního nátěru. Tímto způsobem je dřevo nebo 
beton v oblasti napojení chráněn před znečištěním. 

Upozornění:
U navazujících malířských prací musí být separační spára v oblasti napojení 
zachována. Okamžitě odstraňte přečnívající pásku Trenn-Fix. 

Skladování:
Skladujte v suchu a chraňte před vysokými teplotami. 
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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

Tel. +420 272 110 111

Fax: +420 272 110 301

K432.de/ger/07.15/0/TB/FB

1. Upevněte profil na navazující konstrukci 2. Nalepte Trenn-Fix vedle profilu 3. Úzkou, silně přilnavou zónu dejte přímo  
k profilu

4. Trenn-Fix přitlačte a vyhlaďte 5. Sádrové desky upevněte ve vzdálenosti cca 
5 mm

6. Zatmelte spáru

7. Po zaschnutí a přebroušení v rohu odřízněte 
zbytek pásky Trenn-Fix

8. Odstraňte přebytečný pásek 9. Trvale funkční napojení


