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Knauf Multi-Finish
Ģipša špakteļmasa un plānās kārtas apmetums

Knauf Multi-Finish ir ar sintētiskajām vielām uzlabota 
ģipša špakteļmasa un plānās kārtas apmetums uz 
ģipša bāzes.

Uzglabāšana
Uzglabāšanas laiks 6 mēneši. Maisus uzglabāt 
sausā vietā uz koka paletēm. Bojātus un ieplēstus 
maisus hermētiski noslēgt un izstrādāt vispirms. 

Iepakojums
25 kg, art. Nr. 98946

Materiāls

Iekšdarbiem, nelīdzenu un raupju virsmu kvalitatīvai 
špaktelēšanai, betona paneļu šuvju, caurumu un 
spraugu špaktelēšanai. Knauf Multi-Finish ir izcili 
piemērots, lai izveidotu Q4 kvalitātes pakāpes virs-
mas.
Knauf Multi-Finish ir piemērots arī augstvērtīgu, 
iespējams, iekrāsotu dekoratīvu virsmu izveidošanai 
iekštelpās.

n	C6/20/2 saskaņā ar DIN EN 13279
n	Ļauj iegūt īpaši gludu virsmu
n	Pulverveida, gatavs iejaukšanai
n	Universāli izmantojams
n	Ļoti plastisks
n	Uzlabots ar sintētiskajām vielām
n	Iejaucams bez kunkuļiem
n	Ļoti ekonomisks
n	Izvelkams līdz “nullei”
n	Ātri žūstošs
n	Izstrādei ar rokām

 

Pielietojums Īpašības
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SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes 
rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam 
pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas 
sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.

Tehniskie dati

Berammasa:  aptuveni 1000 kg/m3

Cietība pēc Brinela: > 6 N/mm2

Izturība liecē: > 1 N/mm2

Tilpummasa: apm. 920 kg/m3

Ūdens tvaika pretestības 
faktors µ:  8
Siltumvadāmība:  0,35 W/(m•K)

Temperatūra / Klimats

Neizstrādāt Knauf Multi-Finish, ja telpas un pamatnes 
temperatūra ir zemāka par +5°C.

Iedalījums saskaņā ar ķīmisko vielu likumu.    Xi kairinošs
R36 Kairina acis. S2 Sargāt no bērniem S24/25 Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. S26 Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko 
palīdzību S46 Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu.

Atkritumu savākšana: pēc reaģēšanas ar ūdeni paliekas izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Pilnībā iztukšotu iepakojumu nodot atkārtotai pārstrādei. Sasaistītā, 
sacietējušā stāvoklī produkts nav kairinošs.

Kvalitātes nodrošinājums. Paškontrole rūpnīcas laboratorijā.

Izstrāde

Pamatnei jābūt nestspējīgai, stingrai, nesasalušai 
un tīrai; betona virsmām pietiekami sausām un bez 
veidņu eļļas paliekām. 
Atkarībā no betona pamatnes īpašībām to 
vispirms ieteicams apstrādāt ar Knauf Betokontakt. 
Ģipškartona plāksnes gruntē ar Knauf Putzgrund, 
apmetumus (vecos) – ar Knauf Tiefengrund.

Pamatne

Knauf Multi-Finish nejaukt ar citiem materiāliem, jo to 
ietekmē būtiski var mainīties špakteļmasas īpašības.
Ja materiāls sācis cietēt, to vairs neizstrādāt, nejaukt 
ar ūdeni vai nemaisīt, jo tādējādi izstrādes laiku 
pagarināt nav iespējams. Traukus un darbarīkus tūlīt 
pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni. Ģipša paliekas 
uz instrumentiem var ievērojami saīsināt nākamo 
materiālu izstrādes laiku. 

Aprīkojums/instrumenti
Šveices ķelle, ķelle un špakteļlāpstiņa

Knauf Multi-Finish izstrādā aptuveni 30 minūšu 
laikā.

Izstrādes laiks Citi norādījumi

Iejaukšana 
Knauf Multi-Finish iesijā tīrā ūdenī nedaudz zem 
ūdens līmeņa (25 kg maiss uz aptuveni 18 litriem 
ūdens) un jauc ar lēni rotējošu mikseri, kamēr iz-
veidojas viendabīga krēmveida konsistences masa 
bez kunkuļiem. Nedrīkst pievienot citus materiālus! 

Betona paneļu šuvju špaktelēšana
Betona paneļu šuves vispirms aizpilda un, ja 
nepieciešams, otrajā darba posmā špaktelē un 
izlīdzina ar blakus esošajām virsmām.
Ja virsmu pēc tam paredzēts krāsot, ieteicams iz-
mantot Knauf šuvju lenti Kurt.

Plānās kārtas apmetums/ špakteļapmetums uz 
visas virsmas 
Ja Knauf Multi-Finish paredzēts uzklāt uz visas 
virsmas, to uzklāj ar Šveices ķelli, pielīdzina ar ķelli 
vai špakteļlāpstiņu un pēc aptuveni 50 minūtēm 
nogludina. 
Pilnībā špaktelējot betona virsmas, ģipškartona 
plāksnes un apmetumus, Knauf Multi-Finish uzklāj 
kā plānās kārtas apmetumu vienā kārtā aptuveni 
2 mm biezumā. Ja nepieciešams uzklāt vairākās 
kārtās, iepriekšējai kārtai jābūt nožuvušai un 
sacietējušai.

Knauf info centrs:

Kārtas biezums 
mm

Patēriņš
kg/m2

Patēriņš
m2/maiss

1,0 1,0 25
2,0 2,0 12,5


