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Knauf Ready-Finish
Paruoštas naudoti glaistas
Medžiaga, naudojimas, savybės, darbo eiga, techniniai duomenys
Medžiaga

Naudojimas

Savybės

Knauf Ready-Finish – naudoti paruoštas, ypač
lengvai šlifuojamas statybinis glaistas, skirtas
vidaus darbams. Glaistyti rankomis (mentele)
arba mašininiu būdu.

Tinkuotiems, betoniniams, gipskartonio ir kitokiems mineraliniams paviršiams išlyginti prieš
dažant (paviršiaus kokybės klasė Q4) ar klijuojant apmušalus.
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Sandėliavimas
Galioja 18 mėnesių nuo pagaminimo dienos.
Laikyti sausoje vietoje.
Saugoti nuo šalčio, aukštos temperatūros ir
tiesioginių saulės spindulių.
Laikyti sandarioje originalioje pakuotėje.
Pakuotė
15 kg kibiras

Lengva šlifuoti.
Nesivelia.
Paprasta naudoti.
Tepamo ir išdžiūvusio glaisto spalva skiriasi.
Galima ilgai glaistyti.
Paruoštas naudoti.
Galima ilgai sandėliuoti.
Patogi pakuotė.

Darbo eiga

Techniniai duomenys

Pagrindas
Pagrindas turi būti tvirtas (netrupėti), švarus ir
sausas. Būtina pašalinti sukibimą mažinančias
medžiagas (riebalus, tepalą, dulkes, skiedinio
ir dažų likučius).
Pagrindo paruošimas
Prieš glaistant visus įgeriančius paviršius, pavyzdžiui, gipskartonį, tinką, rekomenduojama
gruntuoti Knauf Tiefengrund gruntu, o neįgeriančius arba silpnai įgeriančius betoninius paviršius – Knauf Haftemulsion emulsija (skiesti
vandeniu santykiu 1:3).

Glaistymas
Glaistą tepti rankomis (mentele) arba mašininiu būdu, ne storesniu kaip 1 mm sluoksniu.
Išlyginti. Jei reikia, kitą sluoksnį tepti tik visiškai išdžiūvus pirmam sluoksniui. Jei pirmiau
užteptas sluoksnis buvo šlifuotas švitriniu popieriumi arba sieteliu, prieš tepant kitą sluoksnį paviršių rekomenduojama gruntuoti Knauf
Tiefengrund gruntu. Prieš dažant nuglaistytą
paviršių rekomenduojama gruntuoti giliai įsiskverbiančiu ir paviršių sutvirtinančiu gruntu,
pavyzdžiui, Knauf Tiefengrund, arba vadovautis dažų gamintojų nurodymais.
Šlifavimas
Knauf Ready-Finish glaistą šlifuoti švitriniu
popieriumi Nr. 240 arba šlifavimo tinkleliu
Nr. 180–240.

Išeiga

0,2–0,5 kg/m²
(priklauso nuo
paviršiaus rupumo)

Džiūvimo trukmė

apie 2 val., kai oro
temperatūra +20 °C,
o santykinė oro
drėgmė 65 %

Slankumas,
LST EN 1015-4: 2002

22,5 mm

Malimo smulkumas,
LST 1519:1998

0%

Susitraukimas,
LST 1519:1998

Įtrūkimų nėra

Pastabos
Oro, pagrindo ir skiedinio temperatūra dirbant
ir rišantis turi būti ne mažesnė nei +5 °C.
Optimalios sąlygos: +20 °C oro temperatūra,
65 % santykinė oro drėgmė.
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Nemaišyti su kitomis medžiagomis.
Glaistant gipskartonio plokštes Knauf ReadyFinish naudoti tik tada, kai nėra pavojaus, kad
dėl drėgmės arba temperatūros poveikio gali
pasikeisti plokščių ilgis.

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos
tik Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.
UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222, faks. +370 5 261 9864
Galimi techniniai medžiagų pokyčiai. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti
dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Duotosios reikšmės neatleidžia pardavėjo nuo produkto tinkamumo patikrinimo. Leidinys saugomas autoriaus
teisių. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.

