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Pentru armarea rosturilor dintre plăci

Descrierea produsului
Banda Knauf din fibră de sticlă este o bandă cu structură omogenă tip 
împâslitură din fibră de sticlă care se integrează total în stratul de chit de 
rosturi datorită structurii micro-poroase a acesteia. Efectul de încărcare 
peste nivelul plăcilor de gips-carton cu canturi tip SK este redus. Este 
recomandată pentru sistemele de gips-carton cu protecție la foc cu plăci 
Knauf Fireboard.

Depozitare
Poate fi depozitată în spații uscate, ferite de îngheț.

Calitate
Produsul este supus verificării constante în fabrică în timpul producției.

Domenii de utilizare
Banda Knauf din fibră de sticlă este adecvată pentru:

Caracteristici

■ armarea rosturilor dintre plăcile din gips-carton în cadrul sistemelor
rezistente la foc
■ armarea rosturilor dintre plăcile Fireboard în cadrul sistemelor
rezistente la foc
Se recomandă utilizarea acesteia împreună cu chiturile de rosturi Knauf
Fugenfueller Leicht, Joint Filler Super, Uniflott, Uniflott Impragniert sau
cu chitul de rosturi pentru plăcile Knauf Fireboard.

■ Foarte subțire, cu efect redus de încărcare peste nivelul plăcilor
■ Prelucrare și aplicare ușoară
■ Nu determină absorbția apei din chitul de rosturi
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Denumire și domeniu de utilizare Consum aproximativ în m pentru fiecare m de rost

Bandă Knauf din fibră de sticlă - armarea rosturilor dintre plăci 1,0

Denumire Lățime Lungime Bucăți / Ambalaj Cod articol
mm m

Bandă Knauf din fibră de sticlă pentru armare rost 50 25 40 buc. / cutie 3698

Punere în operă
Pregătirea stratului suport
Stratul suport trebuie să fie aderent, curat, uscat, fără praf și grăsimi. Aplicați 
amorsa Knauf Tiefengrund pe muchiile tăiate ale plăcilor.
Condiții ambientale
A se respecta condițiile ambientale indicate în fișele tehnice ale chiturilor de 
rosturi Knauf utilizate pentru tratarea rosturilor dintre plăci.
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Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără o înştiinţare prealabilă. Garanţia producătorului se referă exclusiv la calitatea 
materialelor, a componentelor de sistem şi a sistemelor în ansamblul lor. Proprietăţile fizice, chimice şi mecanice ale produselor, respectiv 
caracteristicile fizico-constructive şi statice ale sistemelor Knauf sunt valabile numai în condiţiile utilizării materialelor şi componentelor de sistem 
conform fişelor tehnice Knauf sau a produselor recomandate în scris de către compania Knauf. Indicaţiile privind consumurile specifice de materiale sau 
componente de sistem sunt stabilite pe baza experienţei producătorului şi în condiţii de prelucrare care se abat de la prevederile menţionate în fişa 
tehnică, nu pot fi preluate ca atare. Utilizatorul/Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul sau sistemul este adecvat domeniului de 
utilizare şi condiţiilor specifice din şantier. Toate drepturile asupra fişei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări şi fotocopii, precum şi extrase 
din fişele tehnice necesită aprobare scrisă din partea Knauf Gips SRL.

Knauf Gips SRL - AFI Tech Park 1 - Bd. Tudor Vladimirescu 29, Etaj 1, Sector 5, Bucureşti, 050881

Aplicare
Umpleți rostul dintre plăci cu chit de rosturi și neteziți suprafața 
acestuia. Aplicați banda Knauf din fibră de sticlă în chitul de rosturi 
proaspăt și presați cu un șpaclu în lungul rostului astfel încât să nu se 
formeze bule de aer. Apoi chituiți pe deasupra întreaga suprafață a benzii 
din fibră de sticlă pentru a o îngloba în chitul de rosturi. După uscarea 
integrală a chitului de rosturi, șlefuiți rostul, îndepărtați praful rezultat, chituiți 
încă o dată și finisați suficient pentru obținerea nivelului de calitate dorit.

Consumul pe suprafață este indicat în fișele tehnice de sistem, fiind dependent de dimensiunile plăcilor folosite și de suprafața de referință a sistemului ales.

Dimensiuni disponibile




