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Bandă Knauf de hârtie
Pentru armarea rosturilor dintre plăci

Descrierea produsului
Banda Knauf de hârtie este o bandă cu structură omogenă din hârtie cu 
rezistență mare la tracțiune, recomandată în mod special pentru sistemele 
de gips-carton. Banda are aceleaşi caracteristici fizico-chimice cu cartonul 
plăcilor din gips-carton. În scopul creșterii aderenței, suprafața benzii 
prezintă micro-perforații pentru eliminarea aerului la înglobarea acesteia 
în stratul de material. Banda este prevăzută și cu o canelură predefinită 
longitudinal pe zona centrală, care permite plierea pentru utilizarea 
acesteia la colțurile interioare.

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

Calitate
În conformitate cu EN 13963, produsul este supus testării inițiale de tip, 
precum și controlului constant al producției în fabrică și are marcajul CE.

Domenii de utilizare
Banda Knauf de hârtie este adecvată pentru:

Caracteristici

■ armarea rosturilor dintre plăcile din gips-carton
■ armarea rosturilor dintre plăcile din gips armat dispers cu fibre
celulozice (ex. Knauf Vidiwall)
■ finisarea colțurilor interioare
Se recomandă utilizarea acesteia împreună cu chiturile de rosturi Knauf
Joint Filler Super, Fill & Finish Light, Uniflott sau Uniflott Impragniert.

■ Rezistență mare la tracțiune
■ Prelucrare și aplicare ușoară
■ Are aceleași caracteristici fizico-chimice ca ale cartonului plăcilor din

gips-carton



K442b.ro Bandă Knauf de hârtie 
Pentru armarea rosturilor dintre plăci

Denumire și domeniu de utilizare Consum aproximativ în m pentru fiecare m de rost

Bandă Knauf de hârtie - armarea rosturilor dintre plăci 1,0

Denumire Lățime Lungime Bucăți / Ambalaj Cod articol
mm m

Bandă Knauf de hârtie pentru armare rost 50 23 20 buc. / cutie 3695

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 din gips-carton.
Condiții ambientale
A se respecta condițiile ambientale indicate în fișele tehnice ale chiturilor de 
rosturi Knauf utilizate pentru tratarea rosturilor dintre plăci.

Necesar de materiale
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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
Aplicați banda Knauf de hârtie în chitul de rosturi proaspăt și presați cu un 
șpaclu. Îndepărtați materialul în exces. După întărire, chituiți banda de hârtie 
pentru a o îngloba în chitul de rosturi și finisați suficient pentru obținerea 
nivelului de calitate dorit. 
Din motive constructive, se recomandă armarea rosturilor plăcilor  din gips-
carton cu muchii tăiate cu bandă Knauf din hârtie, iar colțurile interioare 
(ex. perete-tavan) cu bandă Knauf de hârtie și glet gata preparat Knauf 
Fill&Finish Light.

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

Bandă Knauf de hârtie pentru armare rost 50 75 20 buc. / cutie 3696

Bandă Knauf de hârtie pentru armare rost 50 150 10 buc. / cutie 3697




