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Knauf Fugenbunt
Spalvotas plytelių siūlių užpildas
Medžiaga, naudojimas, savybės, darbo eiga, techniniai duomenys

Medžiaga Naudojimas Savybės
■ Greitai paruošiamas naudoti.
■ Plytelių siūlėms suteikia tvirtumo ir elastingumo.
■ Mažiau įgeria, todėl apsaugo plytelių siūles ir 

išlaiko jas švarias.
■ Gerai apsaugo nuo subraižymo ir sugadinimo.
■ 8 mm – dažniausiai daromų grindų ir sienų ply-

telių siūlių plotis.
■ Įvairių atspalvių, atitinkančių modernios sanitari-

nės keramikos atspalvius.
■ Labai lengvai paruošiamas.
■ Sumaišytas su Knauf Fugen-Elast plastifika-

toriumi, naudojamas grindų ir sienų plytelių, 
priklijuotų ant nestabilaus pagrindo (medienos 
drožlių plokščių, šildomųjų grindų), siūlėms san-
darinti.

■ Naudojamas visų rūšių sienų ir grindų apdailos 
plytelių (taip pat plytelių iš natūralaus akmens 
ir betono) siūlėms iki 8 mm sandarinti.

■ Tinkamas vidaus patalpoms ir išorei.
■ Sumaišius su vandeniu, gaunama lengvai apdo-

rojama medžiaga. Užglaistytos siūlės sustingsta 
be įtrūkių, atrodo nepriekaištingai ir užtikrina 
atsparų sujungimą.

■ Neužpildyta siūlė turi būti mažiausiai 2 mm plo-
čio. Jei siūlės nevienodo gylio ar pločio arba 
plytelės labiau įgeria, rekomenduojama į užpildą 
pridėti Knauf Fugen-Elast plastifikatoriaus.

Knauf Fugenbunt – spalvotas plytelių siūlių glaisto 
mišinys. Jo sudėtyje – cementas, užpildai, geri-
namieji priedai ir mineraliniai spalvos pigmentai. 
Visos naudojamos medžiagos nedegios ir ne-
kenksmingos sveikatai.

Sandėliavimas
Galioja 24 mėnesius nuo pagaminimo dienos.
Laikyti sausoje vietoje.

Pakuotė	 	 Prekės	kodas
2 kg  
5 kg
10 kg  
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Pastabos Darbo	eiga Skiedinio	paruošimas
Darbo	sauga	ir	higiena
Skiedinys, sumaišytas su vandeniu, sudaro šar-
minį mišinį. Naudojant nevalgyti ir nerūkyti. Dėvėti 
tinkamus apsauginius drabužius. Patekus į akis, 
nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į 
gydytoją.

Knauf Fugenbunt suberti į švarų vandenį ir išmai-
šyti. Prieš naudojant vėl išmaišyti ir gumine men-
tele įstrižai užpildyti siūles. Tada viską nuvalyti 
drėgna kempine. Tai daryti atsargiai, kad užpildo 
liktų siūlėse. Užpildžius plytelių siūles rekomen-
duojama pirmas 2–3 valandas (ypač šiltoje ir sau-
soje aplinkoje) stingstantį siūlėse esantį užpildą 
kelis kartus atsargiai (gėlių purkštuvu) apipurkšti 
vandeniu, kad užpildas gerai sukietėtų. Užpildui 
išdžiūvus plyteles nuvalyti minkštu skudurėliu.

Jei	reikalavimai	didesni
Jei siūlės patiria didesnę apkrovą ir turi būti elas-
tingesnės (šildomosios grindys, terasa, didelės 
siūlės, plytelės ant medienos drožlių plokščių pa-
grindo ir t. t.), į užpildą pridėti Knauf Fugen-Elast 
plastifikatorius (1 l – 5 kg užpildo).

Siūlių	užpildymas
Plytelių siūles pildyti gumine mentele arba ranka 
su gumine pirštine. Kruopščiai užpildytas siūles 
palikti 10–15 minučių, kad skiedinys apdžiūtų 
(siūlių paviršius tampa matinis). Tada skiedinio 
likučius drėgna kempine arba skudurėliu nuvaly-
ti. Apdžiūvus sausą plytelių paviršių peršluostyti 
sausu švariu skudurėliu.

Plytelių siūlių užpildą sumaišyti su švariu geria-
muoju vandeniu švariame (geriausia plastikinia-
me) inde tokiu santykiu, koks pateiktas lentelėje. 
Išmaišius skiedinį palikti 2–3 minutėms pastovėti, 
tada vėl gerai išmaišyti. Dėmesio! Į paruoštą skie-
dinį negalima dėti užpildų, jungiamųjų medžiagų 
ar priedų.

Knauf Fugenbunt
Spalvotas plytelių siūlių užpildas

Techniniai	duomenys
Sandarinti galima visiškai išdžiūvus
   pagrindui 
   (džiūvimo
   laikas priklauso 
   nuo naudotų klijų)
Grūdėtumas  daugiausia 0,2 mm
Sunaudoti per  2 valandas
Stabili siūlė po  24 valandų
Pirmas intensyvus ne anksčiau kaip
valymas po  po 4 savaičių
Tiesioginė vandens ne anksčiau kaip
apkrova po  po 3 dienų
Skiedimas (1 kg užpildo) 0,3 l vandens
Orientacinės reikšmės esant nuo +21 iki +25 °C 
temperatūrai ir 45–55 % santykinei oro drėgmei.


