
Medžiaga Panaudojimo sritis Savyb s

Knauf Sockelputz  yra paruoštas  cemen-
tinis  tinko mišinys su vanden  atstumian-
iais priedais.

Skirtas dirbti rankomis ir mašinomis.

Sand liavimas
Sausose patalpose ant medini  groteli
galima sand liuoti maždaug 12 m nesi .
Praplyšusius maišus sandariai uždarykite

Tiekimo forma:
Maišais po 40 kg

Cemento tinkas sienoms išor je ir patalp
viduje. Vienasluoksnis tinkas r si  sie-
noms, cokoliams bei kaip pagrindas ver-
tikaliajai hidroizoliacijai. Dr gnose vidaus 
patalpose naudojamas po plyteli  danga.
Dvisluoksnis tinkas, siekiant išvengti tr -
kim  d l susl gimo, užtrinamiems pavir-
šiams.

Tinka dirbti rankomis ir mašinomis
Tvirtas
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Pagrindas Darbo eiga Technin s charakteristikos.

Pagrindas turi b ti sausas, atlaikantis ap-
krovas, ne šal s, nedulk tas, be atplaiš  ir 
išd l jim , neatstumiantis vandens. Jei pa-
grindas betoninis, ant jo neturi b ti klojinio 
tepal  liku i   ir kitoki  nešvarum .
Pagrindo paruošimas:
Užpurškus paruošiam j  tink  Vorspritzer 
palaukite mažiausiai 3 dienas
Degtos plytos -
Vidaus patalpose: užpurškiamas Vorszprit-
zer arba 2- sluoksniai Sockelputz.
Išor je: visas paviršius užpurškiamas pa-
ruošiamuoju tinku Vorspritzer.
Betonu ir cementu surištos plytos  -
visas paviršius užpurškiamas paruošia-
muoju tinku Vorspritzer 
Lyg s betono paviršiai -
Klebespachtel M
(skatinantis sukibim  skiedinys)
Jei pagrindas nepamin tas, reikalaukite 
atskiros konsultacijos.

Prieš prad dami tinkuoti, jei reikia, sudr kin-
kite. Si les, defektus ir pan. užtaisykite su 
Sockelputz  ir, reikalui  esant, tink  armuokite 
arba tinko tinkl .
Jei reikia, patalp  viduje arba išor je naudoki-
te nuo korozijos apsaugotus potinkinius kam-
pus. (Nemaišykite su gipsu!) Klijuoti su Knauf 
Kantenfi x arba Knauf Schnellkleber.
Reikiamo storio Knauf Sockelputz tinkas 
išpurškiamas,pvz., PFT G4,  išlyginamas 
tinkavimo liniuote o prieš sukiet jim  visas 
plotas dar kart  lyginamas trapecine liniuote, 
o v liau užtrinamas
Jei tinko storis virš 20 mm, rekomenduoja-
ma dengti 2 sluoksnius, „švieži  sluoksn  ant  
šviežio sluoksnio“.
Jei tinkuojama rankomis, 40 kg  maišo turi-
nys pilamas  maždaug 9 litrus vandens ir 
maišoma gravitacine maišykle maždaug 5 
minutes.
Tinka kaip baigiamasis sluoksnis :
Ant užtrinto Sockelputz:
Mineraliniai tinkai: Knauf-Struktural, Dekoral
Paruošti tinkai: Knauf – Kunstharz-, Silikon-
harz-, Silikatputze .
Paviršiaus dažymas:
Glaistoma su Knauf- Finishspachtel weiß, po 
to dažoma  fasadiniais dažais
Plyteli  klojimas:
Sockelputz galima tik išlyginti, užtrinti nega-
lima.

Gr deli  dydis:              0 - 2 mm
Gniuždymo stipris:            CS III
Sukibimo stipris   0,15 N/mm²
Vandens geriamumas W 1
Vandens gar  laidumas  = 5 / 35
Šilumos laidumo koefi cientas  W/m.K 0,8  

Minimal s tinko storiai
Gali b ti be paruošiamojo tinko Vorspritzer 

Vidaus sienos  10 mm
Ant betono pagrindo 
vidaus patalpose   8 mm
Išorin s sienos  15 mm
Ant betono pagrindo išor je  10 mm

Medžiagos s naudos
Maždaug 16kg/m², esant 10mm tinko sto-
riui.

Darbo temperat ra Dži vimo ir darbo  trukm Pastabos

Oro ir pastato temperat ra darbo ir dži vi-
mo  metu turi b ti virš +5°C . 
Švieži  tink  dr kinkite 2 dienas.
Saugokite nuo lietaus ir tiesiogini  saul s
spinduli .

Sumaišyta medžiaga tinka darbui maž-
daug 3 val. Atsižvelgiant   meteorologines 
s lygas.
Dži vimo trukm :
Ne trumpiau kaip 14 dien .

Knauf Sockelputz negalima maišyti su ki-
tomis medžiagomis, nes susidarius tam 
tikromis s lygoms, savyb s gali  labai pa-
sikeisti.
Baigus darb , darbo rankius  kuo grei iau
nuplaukite vandeniu.

Utilizacija: Užpilkite vandeniu, palaukite kol  sukiet s ir utilizuokite kaip buitines šiukšles. Visiškai tuš ias talpas pristatykite  perdirbimo 
punkt . vykus surišimui, sukiet j s produktas nepavojingas.
Galioja technini  pakeitim  teis .  Garantuojame tik puikias m s  produkto savybes. Informacija  apie s naudas, kiekius ir atlikim  remia-
si patyrimu, tod l jei s lygos labai skiriasi, šios informacijos perkelti  kit  objekt  negalima. Pirk jas/ Pardav jas privalo savo atsakomybe 
patikrinti, ar m s  produktai tinka  numatytam panaudojimo tikslui.
Galioja visos teis s. Pakeitimai, perspausdinimai  ir fotokopijavimai, taip pat ir dalimis, leidžiami tik su sutikus SIA Knauf.

Švitrigailos 11b, Vilnius
Tel. 8 5 2619764, faks. 8 5 2619864
info@knauf.lt, www.knauf.lt

Klasifi kacija pagal statym  d l chemini  medžiag  Xi dirginanti medžiaga
R36/ 38-dirgina akis ir od , R43- d l kontakto su oda galima sensibilizacija
S2 Saugokite nuo vaik
S24 Venkite patekimo ant odos 
S25 Venkite patekimo  akis 
S26 Patekus  akis nedelsdami gerai praplaukite vandeniu ir kreipkit s  gydytoj
S28 Patekus ant odos nedelsiant gerai nuplauti dideliu vandens kiekiu
S37 Naudotike tinkamas pirštines
S 46 Prarijus, nedelsiant kreiptis  gydytoj  ir parodyti ši  pakuot  arba etiket
Sud tyje yra portlandcemen io

Kokyb s užtikrinimas: Gamyklos  laboratorijoje  atliekama kontrol
Knauf Sockelputz atitinka standartinio tinko skiedinio naudojamo išor je reikalavimus pagal EN 998-1


