F421

Sistemet e dyshemesë

12/2011

F421 Knauf Nivellierspachtel 415
Stuko fine dhe masë niveluese (llustër) për nivelimin e dyshemesë

Përshkrimi i produktit

Fusha e përdorimit

Të dhënat teknike

Knauf Nivellierspachtel 415 është një llaç i
parapërgatitur prej gipsi, materialeve sintetike
d h e materialeve mbushëse minerale.

Knauf Nivellierspachtel 415 përdoret si masë
stukuese fine mbi shtresat e dyshemesë deri në
trashësi deri në 5mm dhe si masë niveluese deri
në trashësi 15 mm, si niveluese e dyshemeve jo të
të rrafshta. Për fortësi ndaj gërvishtjes kërkohet
trashësi shtrese mbi 2 mm.
Knauf Nivellierspachtel 415 është veçanërisht i
përshtatshëm për stukimin e shtresave të
dyshemesë prej elementëve të gatshëm, si p.sh.
Knauf Brio ose Knauf TUB, si dhe të shtresave të
dyshemeve me bazë kalcium sulfat, si Knauf
Fließestrich dhe shtresat me bazë çimento.
Shtresa e stukos shërben si një nënsipërfaqe për
shtresat e dyshemeve në ambjentet e brendshme,
përjashtuar ambjentet industriale me lagështi dhe
të njoma.
Për shkaqe ekonomike, për shtresa me trashësi
mbi 15 mm këshillohet përdorimi i Knauf Nivellieresstrich 425.

Trashësi shtrese:

Paketimi
25 kg thes
Magazinimi: (thatë)

Art.-Nr. 00005696

deri 12 Muaj

Largimi i mbetjeve
Mbetjet e materialit Nivellierspachtel 415 përzihen
me ujë dhe lihen të fortësohen dhe më pas
transportohen në vendin e hedhjes së mbeturinave ndërtimore.

deri 15 mm

Fortësia:
(vlerë orientuese) pas 28 ditësh
■ Fortësia në shtypje:
> 22 N/mm²
■ Fortësia në përkulje:
> 7 N/mm²
Rezistenca ndaj karriges me rrota mbi 2 mm trashësi
Pesha volumore:

Llaç (i njomë) rreth 1,9 kg/l
Llaç (i thatë) rreth 1,7 kg/l

Përpunimi me përzierës (mikser)
Sasia e ujit
25 kg-thesi në 6,5 l
Përpunimi me makineri
Masa e konsistencës 1,3 l PFT-kanaçe testimi
deri 5 mm trashësi shtrese
< 68 cm
5 deri 15 mm trashësi shtrese
< 62 cm
Koha e përpunimt:
Koha e ngrirjes:
e përpunueshme mbi sipërfaqe:

rreth 30 min
rreth 10 min

Sasia e nevojshme e materialit
çdo mm trashësi shtrese:

rreth 1,6 kg/m²

Koeficienti i bymimit termik: rreth 0,01 mm/(m∙K)

F421 Knauf Nivellierspachtel 415

Stuko fine dhe masë niveluese (llustër) për nivelimin e dyshemesë
Zbatimi
Nënsipërfaqja
Sipërfaqja e punueshme duhet të jetë e
qëndrueshme në formë dhe hapësirë, e fortë, jo e
vibrueshme, e thatë dhe e pastër (pa pluhur, vaj,
mbeturina boje etj.). Gjatë stukimit apo nivelimit
mbi sipërfaqen e dyshemesë ngrohja nga
dyshemeja nuk duhet të jetë në punë ose
temperatura e dyshemesë të tregojë temperaturën
e ambjentit. Shtresat e hedhura mbi ngrohjen nga
dyshemeja, para hedhjes së masës niveluese,
duhet të thahen plotësisht.
Paratrajtimi i nënsipërfaqes
Nënsipërfaqja duhet përgjithësisht të paratrajtohet:
■ Nënsipërfaqet me aftësi normale thithëse (p.sh.
Knauf Fließestrich): paratrajtohen me Knauf
Estrichgrund të holluar me ujë
(raporti i hollimit 1:1)
■ Nënsipërfaqet me aftësi të lartë thithëse:
paratrajtohen me dy shtresa Knauf Estrichgrund të holluar me ujë
Shtresa 1 raporti hollimit 1 Estrichgrund : 2 ujë
Shtresa 2 raporti hollimit 1 Estrichgrund : 1 ujë
■ Shtresat e gatshme Knauf Brio dhe TUB:
paratrajtohen me Knauf Estrichgrund të holluar
me ujë (raporti i hollimit 1:1)
■ Nënsipërfaqet jo thithëse paratrajtohen me
astar special (p.sh. Knauf Spezialgrund)

Përzierja
Për të përgatitur masën për stukim apo nivelim
duhet të përdoren enë përzierëse të pastra, 1 thes
(25 kg) Knauf Nivellierspachtel 415 hidhet në rreth
6,5 l ujë të pastër dhe përzihet me përzierës deri
në formimin e një mase pa topa, të njëtrajtshme
dhe derisa të arrihet konsistenca e duhur.
Për shtresa të mëdha këshillohet zvogëlimi i
sasisë së ujit për përzirje (mbi 5 mm rreth 6,2 l ujë)
Për sipërfaqe të mëdha Nivellierspachtel 415
mund të përzihet dhe pompohet me makineri
PFT-G4/G5 ose Ritmo.
Konsistenca gjatë përpunimit me makineri
Përcaktimi i konsistencës së përshtatshme
realizohet me ndihmën e masës për konsistencë
në kanaçen e testimit 1,3 l, e cila kur hidhet mbi
një sipërfaqe plastmasi të sheshtë jo thithës duhet
te ketë 2 min pas hedhjes një diametër maks. 62
cm.
Përpunimi
Për sipërfaqe të vogla kur përzierja kryhet me
dorë, masa e përgatitur hidhet njëtrajtësisht mbi
sipërfaqe.
Për sipërfaqe të mëdha dhe përzierje me makineri
hidhet me zorrë në formë shiritash, derisa të
arrihet niveli i duhur.

Të eleminohen qëndrimet e gjata të makinerisë në
gjendje qetësie. Gjatë mbushjes së makinerisë
�
me material, të kihet kujdes hedhja e saj e njëtrajtshme dhe konsistenca normale e llaçit.
Shpërndarjen e materialit mund ta ndihmojmë me
mallë ose shpatull.
Koha e përpunimit
Masa e përzier duhet të përpunohet brenda 30
minutave. Llaçi i hedhur duhet të nivelohet brenda
10 minutave. Për përpunim me makineri, pas
mbarimit të punës, makineria dhe zorra duhet të
fillohen të pastrohen jo më vonë se pas 30
minutash.
Temperatura gjatë përpunimit
Temperatura e ambjenti dhe e nënsipërfaqes nuk
duhet të jenë nën +5 °C
Koha kur duhet të shkelet:
(në varësi të trashësisë dhe temp. pas rreth 3 h)
E gatshme për t’u shtruar me shtresa të tjera:
për matjen e lagështisë (testimi me Aparatin CM)
për shtresa avull-izoluese
≤ 0,5 Gew.-%
për shtresa avull-frenuese
≤ 1,0 Gew.-%
për shtresa avull-difuzuese
≤ 1,0 Gew.-%
Tharja (20 °C, 65 % lagështi relative ajri):
Trashësi shtrese 2 mm:
pas 2 ditësh
Trashësi shtrese 10 mm:
pas 8 ditësh

Preventiv
Poz.

Përshkrimi

......

Pastrimi i nënsipërfaqes
Pastrimi i nënsipërfaqes prej betoni/shtresës varfër, për të përmirësuar aftësinë ngjitëse,
pastrim me furçë ose lëmim me makineri, ose pastrim
�
me fshesë thithëse industriale .

......

......

......

Sasia

..........

m²

Çmimi/Njësi

.......... €

Vlera

.......... €

Paratrajtim për nënsipërfaqet me aftësi normale thithëse
Vendosja e astarit mbi sipërfaqet prej betoni/shtresave të varfra/ dyshemeve të thata *,
si një shtresë dispersioni sintetik pa solucione tretëse , Harxhimi. 150/ 100/ 50 * g/m².
Produkti: Knauf Estrichgrund

..........

m²

.......... €

.......... €

Paratrajtim për nënsipërfaqet jo thithëse
Vendosja e astarit mbi sipërfaqe prej ............... .
Produkti: Knauf Spezialhaftgrund

..........

m²

.......... €

.......... €

Nivelimi
Nivelim i nënsipërfaqeve jo të sheshta si:
shtresat e dyshemesë me bazë sulfat kalciumi/ shtresat mbi ngrohje nga dyshemeja/ dyshemetë e gatshme *
me stuko të rrjedhshme me aftësi të veçantë të ulët bymimi, me bazë sulafati kalciumi, i parapërgatitur në fabrikë,
rezistent ndaj shkeljes së karriges me rrota me trashësi shtrese mbi 2 mm,* Trashësi në mm .......... .
Produkti: Knauf Nivellierspachtel 415
.......... m²

.......... €

.......... €

Shuma ............... €

* fshini të panevojshmet

Knauf Tirana
Shërbimi telefonik::
Tel.: ++35542248714

Fabrika: Knauf Radika AD bul. 8 Septemvri bb. MK-1250 Debar
* Knauf Tirana, Rr.Jeronim De Rada, Kulla 2, Kati 2, Tirana-AL

Fax: ++35542257761
www.knauf.al
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Ruhet e drejta e ndryshimeve teknike. Vlen botimi përkatës aktual.
Të dhënat mbi konsumin, sasinë dhe mënyrën e punës janë të testuara si dhe të zbatuara në praktikë.
Për të gjitha ndryshimet, ribotimet, kopjimet e plota dhe te pjesshme, kërkohet miratimi i plotë i firmës Knauf.
Karakteristikat konstruktive, statike dhe fiziko-ndërtimore të Sistemeve Knauf mund të arrihen vetëm në qoftë se është siguruar
përdorimi i të gjithë komponentëve të Sistemit Knauf ose i produkteve të këshilluar prej Knauf.

