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Knauf G-K Start
Gipsowa masa szpachlowa do spoinowania połączeń

Opis produktu Zakres zastosowania Właściwości
Knauf G-K Start jest gipsową masą szpachlową
przeznaczoną  do  spoinowania  połączeń  płyt
gipsowo-kartonowych z  zastosowaniem taśmy
zbrojącej. Produkt przeznaczony do wszystkich
rodzajów  krawędzi  płyt  gipsowo-kartonowych
oraz do uzupełniania i napraw ubytków. Zgodny
z PN-EN 13963 w zakresie  wymagań w niej
określonych,  mających  wpływ  na  spełnienie
p rzez  ob iek ty  budow lane  wymagań
podstawowych.  Pos iada  Dek larac ję
Właśc iwośc i  Użytkowych  oraz  Atest
Higieniczny.

 M a s a  s z p a c h l o w a  K n a u f  G - K  S t a r t
przeznaczona jest do ręcznego szpachlowania
wszystkich rodzajów oryginalnych krawędzi płyt
gipsowo-kartonowych  i  krawędzi  docinanych
z  zastosowaniem  taśmy  zbrojącej  oraz
do  uzupełniania  i  napraw  ubytków.  Stanowi
system z produktem Knauf G-K Finish.

 ■ sypka, gotowa do rozrobienia zaprawa
■ łatwe uzyskanie jednolitej masy
■ łatwa i plastyczna podczas nakładania
■ mały skurcz po wyschnięciu
■ odporna na spękania
■  wysoka  przyczepność  do  podłoża  i  taśmy
zbrojącej
■ szybkie schnięcie
■ szybki przyrost wytrzymałości
■ kolor zbliżony do gładzi Knauf G-K Finish
■  nie  wymaga  gruntownia  nie  szlifowanej
powierzchni  przed  zastosowaniem/pokryciem
Knauf G-K Finish
■ niepalny, klasa reakcji na ogień A1 wg PN-EN
13501-1 
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Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące
zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte
informacje  odpowiadają  naszej  aktualnej  wiedzy  technicznej.  Nie  zawarto  całości  ogólnie  przyjmowanych  zasad  sztuki  budowlanej,  przepisów  techniczno-budowlanych,
związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcą.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyrażnej zgody Knauf Sp.
z o.o., ul.Światowa 25, 02-229 Warszawawww.knauf.pl

K469a.pl/pol./10.18 Osiągniącie konstrukcyjnych i fizycznych właściwości systemów Knauf jest możliwe, gdy zapewnimy wyłączne stosowanie składników systemowych Knauf lub zalecanych przez
Knauf.

Sposób wykonania
Przygotowanie podłoża:
Powierzchnia  płyty  gipsowo-kartonowej
powinna  być  sucha  i  odpylona.  Oryginalne
krawędzie  płyt  nie  wymagają  gruntowania.
W przypadku krawędzi ciętych, powstałe spoiny
należy odpylić  za pomocą wilgotnego pędzla.
Podłoża  mineralne  muszą  być  suche,
niezmarznięte,  czyste  i  stabilne.  Chłonne
podłoża  mineralne  wymagają  gruntowania
środkiem  głęboko  penetrującym  Knauf
Universalgrund.

Przygotowanie materiału i sposób użycia:
Knauf G-K START wsypywać powoli do czystej
wody (ok. 11 l wody na 25kg suchej mieszanki).
Wymieszać  ręcznie  lub  mechanicznie  za
pomocą  mieszadła  wolnoobrotowego  do
uzyskania homogenicznej konsystencji. Możliwa
jest korekta konsystencji po przez dolanie wody
l u b  d o s y p a n i e  p r o s z k u  i  p o n o w n e
przemieszanie. Do przygotowania  i nakładania
używać  czystych  pojemników  i  narzędzi.
Nakładać  w  warstwach  max.  3  mm grubości
pojedynczej  warstwy.  Przygotowaną  masę
należy zużyć w ciągu 1 godziny. Nierówności
powstałe na wyschniętej powierzchni usunąć za
pomącą  szpachelki  lub  papieru  ściernego.
Stosować w temperaturach od +5 oC do +25 oC.
Do finalnego szpachlowania zastosować Knauf
G-K  FINISH  bez  konieczności  gruntowania
nieszlifowanej powierzchni.

Nakładanie:  Ręczne  za  pomocą  nierdzewnej
pacy lub szpachelki.

Dane techniczne Przechowywanie
Reakcja na ogień A1 EN 13501 Przechowywać  w  suchym  pomieszczeniu  na

drewnianych paletach w szczelnie zamkniętych

workach. Chronić przed wilgocią.  Uszkodzone

opakowania  przesypać  i  użyć  w  pierwszej

kolejności.  Okres  przydatności  do  użycia

materiału  zamkniętego  w  fabrycznych

nieuszkodzonych  opakowaniach  wynosi

9  miesięcy.

Zużycie / wydajność
1 warstwa płyty
2 warstwy płyty
4 warstwy płyty

0.3 kg / m²
0.5 kg / m²
1 kg / m²

Forma dostawy Nr artykułu
Knauf G-K Start 25 kg (48) 585202

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpywu na
warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność
karty wcześniejsze.

W rozumieniu art. 31 Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r., niniejszy wyrób nie zawiera substancji, które
spełniają kryteria klasyfikujące go jako niebezpieczne, w związku z czym nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia i dystrybucji karty charakterystyki.

 


