K434.ro

Fișă tehnică de produs

06/2021

Bandă de etanşare Knauf
Pentru etanșarea îmbinărilor
Descrierea produsului

Banda de etanșare este o bandă elastică și autoadezivă pe o parte.
Culoare: antracit.

Depozitare

Poate fi depozitată pe o perioadă de cel puțin 12 luni în spații uscate,
ferite de îngheț.

Calitate

Produsul este supus verificării constante în fabrică în timpul producției.

Caracteristici
■
■
■
■
■

Prelucrare și aplicare ușoară
Permanent elastică
Aderență bună chiar și la temperaturi scăzute
Nu conține agenți de înmuiere
Rezistentă la: apă, apă sărată, atac fungic, oxidare, radiație
UV, substanțe slab alcaline, acizi slab concentrați, intemperii

Domenii de utilizare

Banda de etanșare este adecvată pentru:
■ Etanșarea îmbinărilor sistemelor de gips-carton cu structură metalică,
(pereți, placări, tavane fără cerințe de izolare fonică) cu elementele de
construcție adiacente
■ În cazul suprafețelor elementelor de construcție adiacente cu
neregularități sau rugozități sau în cazul cerințelor privind izolarea fonică,
utilizați chitul Knauf Trennwandkitt sau nivelați suprafața cu Knauf
Fugenfüller Leicht, respectiv Knauf Uniflott, pentru a obține o etanșare
fiabilă folosind banda de etanșare.

K434.ro Bandă de etanşare Knauf
Pentru etanșarea îmbinărilor
Punere în operă

Prelucrarea

Lipiți banda de etanșare continuu pe toată suprafața laturii profilelor de
contur (marginale) care intră în contact cu elementele de construcție
adiacente masive. La fixarea profilelor de contur (marginale) pe elementele
de construcție adiacente, banda de etanșare se comprimă.

Condiții ambientale

Pe întreaga durată a procesului de punere în operă, temperatura încăperii, a
materialului şi a stratului suport trebuie să fie între +5 °C și +40 °C.

Lățimea benzii de etanșare se alege în funcție de latura profilului marginal
care intră în contact cu elementele de construcție adiacente.

Necesar de materiale
Denumire și domeniu de utilizare

Consum aproximativ în m pentru fiecare m de rost de îmbinare

Bandă de etanșare Knauf - îmbinarea pe contur cu elementele adiacente masive

1,0

Dimensiuni disponibile
Denumire

Lățime
mm

Lungime
m

Grosime
mm

Bucăți / Ambalaj

Cod articol

Bandă de etanșare Knauf

30

30

3

30 buc. / cutie

512418

50

18 buc. / cutie

512419

70

12 buc. / cutie

512420

95

10 buc. / cutie

512423
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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

