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K442c.lt Knauf Cleaneo Tape
Juosta, skirta akustinių plokščių perforacijos skylėms užklijuoti

Produkto aprašymas

Naudojimas

Savybės

Lipni ir plona Knauf Cleaneo Tape juosta,
gaminama iš PE pluošto.

Knauf Cleaneo Tape juosta naudojama lygioms,
neperforuotoms plokštumoms įrengti ant
akustinių perforuotų plokščių lubų arba sienų,
pvz., kraštuose (kraštiniams frizams) arba aplink
revizinius liukus.

■ Labai plona, puikiai tinka optiškai nepastebimiems perėjimams į perforuotą plokštės dalį.
■ Lipnioji juosta, patogi greitam montavimui.
■ Galima iš karto nudažyti.
■ Nesideformuoja dėl drėgmės, tinka aukštos
kokybės paviršiams.
■ Permatoma, galima šlifuoti briaunas nederinant
rašto, be matomų struktūros skirtumų.

Sandėliavimas
Laikyti nuo šalčio apsaugotoje vietoje, kur
temperatūra neviršija 30 °C.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

K442c.lt Knauf Cleaneo Tape juosta
Juosta, skirta akustinių plokščių perforacijos skylėms užklijuoti
Darbo eiga
Priklijuoti Knauf Cleaneo Tape juostą ir po to
nudažyti įprastais gerai paviršių užpildančiais
ir dengiančiais dažais (pvz., Knauf Intol). Naudojant mažiau paviršių užpildančius dažus,
išdžiūvus šį procesą pakartoti. Geriausiai tam
tinka dažymo volelis, kuriuo dažoma dažams
truputį persidengiant iki perforuotos plokštės.
Dažams visiškai išdžiūvus, matomas Knauf
Cleaneo Tape juostos briaunas (1-2 cm
pločiu) šlifuoti, taip kad susiformuotų tolygus

perėjimas į perforuotą plokštės dalį. Šlifuojant
rekomenduojame naudoti Knauf Abranet P180,
arba smulkesnį šlifavimo tinklelį.
Stenkitės nepažeisti perforuotos plokštės
kartono. Šlifuoti reikia nestipriai spaudžiant,
keliais ilgais ranka atliekamais šlifavimo
judesiais, nenaudojant šlifavimo įrenginio
(„žirafos“) arba šlifavimo kaladėlės.

Pastaba
Naudoti gerai paviršių užpildančius dispersinius
dažus.
Užklijuotos akustinių perforuotų plokščių lubų
arba sienų zonos tampa akustiškai neefektyvios.

Po to, kaip paprastai, visas lubas nudažyti
dispersiniais dažais.

Pakuotės
Pavadinimas

Plotis
mm

Pakuotė

Produkto kodas

BAR kodas

Knauf Cleaneo Tape juosta 49

49

2 ritinėliai po 50 m

00607366

4003982423412

Knauf Cleaneo Tape juosta 98

98

00607372

4003982423467

Knauf Cleaneo Tape juosta 160

160

00607391

4003982423498
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Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik
Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

info@knauf.lt

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222
UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius
gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas
autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.

