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Knauf Aufbrennsperre
Pengon tharjen e shpejtë, ndihmon në tharjen e njëtrajtshme të suvave me bazë gipsi

Përshkrimi i produktit

Fusha e përdorimit

Karakteristikat

Knauf Aufbrennsperre është një koncentrat me
bazën e një dispersioni rezine artificiale, me
ngjyrë të verdhë dhe i qëndrueshëm ndaj bazave

Përdorimi në ambjente të brendshme mbi:

■ Për përdorim të brendshëm

■ mure me tullë,
■ beton poroz,
■ gurë gëlqerorë,
■ sipërfaqe me aftësi të lartë thithëse

■ Koncentrat pa tretës

Paketimi
Kovë 15 kg

Nr. materialit 00005463

Magazinimi
Të magazinohet në vende të freskëta dhe pa
ngrica (+5 °C dhe +25 °C). Koha e magazinimit
në paketimin origjinal dhe i pahapur 18 muaj.
Kovat e filluara të mbyllen hermetikisht. Të ruhet
nga rrezatimi direkt i diellit.
Cilësia
Produkti i nënshtrohet nga ana e fabrikës një
kontrolli të vazhdueshëm të cilësisë

Zvogëlon aftësinë thithëse të sipërfaqes dhe ul
rrezikun e tharjes jo të njëtrajtshme dhe të shpejtë
sidomos ne zonat e bashkimeve të dy sipërfaqeve
me materiale të ndryshme para përdorimit të:
■ Suvave me bazë gipsi me makineri
(p. sh. Knauf MP 75 L , MP 75 G/F, MP 75 Diamant)
■ Suvasë me bazë gipsi me dorë
(p. sh. Knauf Rotband)
■ Ngjitësit për suvanë e thatë
(p. sh. Knauf Perlfix)
■ Suvave shtresë-hollë
(p. sh. Knauf Multi-Finish)

■ Rregullator i aftësisë thithëse
■ I pigmentuar me ngjyrë të verdhë
■ Për tu përpunuar me dorë ose makineri

K456 Knauf Aufbrennsperre

Pengon tharjen e shpejtë, ndihmon në tharjen e njëtrajtshme të uvave me bazë gipsi
Zbatimi
Pëpunimi
Elementët konstruktivë të ndjeshëm ndaj
papastërtive veçanërisht sipërfaqeve prej xhami,
druri, metali, guri natyror dhe shtresave të
dyshemesë të mbulohen si dhe të sigurohen nga
depërtimi i ujit.
Sipërfaqja e punueshme
Sipërfaqja e punueshme duhet të jetë:
■ mbajtëse, e thatë, e fortë dhe mjaftueshëm
e qëndrueshme
■ pa pluhur, e lirë nga mbetjet si vaj, yndyra,
shtresat sinter të betonit, papastërtive të tjera
dhe myshqet e dëmshme
Tek sipërfaqret kritike janë të këshillueshme
teste paraprake, dhe aty ku ështe e nevojshme të
zbatohen testime me gërvishtje.

Përpunimi
Përmbajtja e kovës para fillimit të punës të
përzihet mirë.
Knauf Aufbrennsperre hollohet në varësi të
sipërfaqes së punueshme (shiko tabelën) dhe
vendoset në të gjithë sipërfaqen me rrul/furçë
ose sprucohet.
Veglat e punës menjëherë pas përdorimit të
pastrohen me ujë. Njollat prej Knauf
Aufbrennsperre (spruco ose të ngjashme)
mundësisht të pastrohen menjëherë pa u tharë
me ujë të ngrohtë. Materiali i thatë mund të
pastrohet pas zbutjes me ujë dhe pastrimit me
leckë të lagur ose të ngjashme.

dhe 65% lagështi relative ajri). Për temperatura
më të ulta dhe lagështi më të lartë në kantierin e
ndërtimit, koha e tharjes është më e gjatë.
Sipërfaqet me aftësi thithëse të lartë si dhe
ajrimi i mirë zvogëlojnë kohën e tharjes. Koha
nga tharja e Knauf Aufbrennsperre deri në
fillimin e punës vijuese, për shkak të mundësisë
së krijimit të pluhurave mbi sipërfaqen punuese,
të jetë e shkurtër.

Tharja
Të pritet me punët vijuese për sa gjatë Knauf
Aufbrennsperre nuk ngjit dhe të jetë tharë
plotësisht (të paktën 6 orë në temperaturë 20 °C

Vërejtje
Knauf Aufbrennsperre nuk lejohet të përzihet
me materiale të tjera, pasi mund të mund të
kemi ndryshim të dukshëm të karakteristikave
të tij.

Sipërfaqja e punueshme

Shtresat vijuese

aftësi e vogël thithëse

Suva gipsi, ngjitës për suva
të thatë, suva shtresë-hollë

aftësi e lartë thithëse

Të dhënat teknike

Udhëzime mbi sigurinë
Shiko fletën e të dhënave të sigurisë

1:3

Largimi i mbetjeve
Shiko fletën e të dhënave të sigurisë

1:1

Sasia e materialit të nevojshëm/ Harxhimi

Densiteti:

rreth 1,1 kg/l

Viskoziteti:

i lëngshëm

Vlera pH:

Udhëzime për hollimin
Porcionet
Knauf Aufbrennsperre : Ujë

Temperatura dhe klima gjatë përpunimit
Temperatura e materialit, sipërfaqes së
punueshme gjatë përpunimit dhe deri në tharjen
e plotë te Knauf Aufbrennsperre nuk duhet të
jetë nën +5 °C.

rreth 8

Sipërfaqja e punueshme

Harxhimi për çdo aplikim
g/m²

aftësi e vogël dhe e lartë thithëse

50-100

Të gjitha të dhënat janë vlera të përafërta dhe mund të devijojnë në varësi të sipërfaqes së punueshme.
Harxhimi i saktë i materialit përcaktohet në objekt.

Fabrika: Knauf Radika AD
bul.8 Septemvri bb. MK-1250 Debar
Knauf Direkt
Shërbimi telefonik:
Knauf Tirana sh.p.k Rr.
“Jeronim De Rada”, Nd. 1, H. 25, Ap. 4
Tel.: ++35542248714
1017 Tiranë, Albania
Fax: ++35542257761
E-Mail: info@knauf.com.al 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 zbatura në praktikë.
www.knauf.al
Për të gjitha ndryshimet, ribotimet, kopjimet e plota dhe te pjesshme, kërkohet miratimi i plotë i firmës Knauf.
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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.

