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Knauf Extrafinish

Шпакловъчна смес за ръчно и машинно полагане
Описание
Екстрафиниш е шпакловачна смес за машинна и
ръчна употреба. На базата на органично
свързващо вещество с минерални пълнители и
специални добавки.
Артикулен номер: 254151

Срок на годност:
Опаковка:
12 месеца върху палети в сухо помещение и
Торба: 25 kg
в оригинална опаковка.
Палет: 1200 kg
Област на приложение:
За вътрешна употреба, подходяща за шпакловане
върху всякакви чисти и носимоспособни основи.

Изпълнение
Подготовка на основата
Основата трябва да е чиста, здрава, без следи от
мухъл и сол, суха и незамръзнала. Мръсни и
неносещи частици да се отстранят. Да не се
полага при температура на въздуха, основата и
материала под +5 °С. При незатворени с дограма
и врати обекти нанесеният материал да се защити
от попадане на вода и бързо съхнене. Запрашени
и много сухи основи да се грундират с
Кнауф Тиефенгрунд.

Подготовка на материала и употреба
При ръчна употреба съдържанието на
торбата (25kg) се изсипва в около 8,5 l чиста вода
и се разбърква до получаване на хомогенна смес.
След това се оставя да узрее 15 min. и се
разбърка отново. Така разбърканата смес е
готова за употреба. Консистенцията може да се
коригира чрез добавяне на вода или материал.
Отворено време за обработка - около 24 часа.
При машинно полагане консистенцията да се

Технически данни

Забележка

Разход на материала:
ок. 1,5 – 2 kg на m², 1,4 kg на m² за 1 mm
дебелина на слоя

Тел.: 0700 300 03

напасне с машината.
След приключване на работа, машината,
маркучът и инструментите да се изчистят с вода.
Материалът се нанася с маламашка или
широка маламашка.

Насипна плътност: 1kg/dm³
Якост на натиск: 0,5 N/mm²

При употреба температурата на въздуха,
материалът и основата да е
между +5 °С и +25 °С.

www.knauf.bg

Конструктивните, статическите и строително-физичните качества на системите Кнауф са гарантирани само при
изключителното използване на Кнауф системни компоненти или изрично препоръчани от Кнауф продукти.

www.knauf-gipsfaser.com

Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: 0700 300 03, факс: 02 / 850 21 94

info@knauf.bg

Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия материал. Конструктивните,
статичните и строително-физическите качества на системите Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, само при изричното
одобрение на Кнауф. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо.
Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф.
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