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2

Fo ga dó fe lü let
A fogadó felületnek száraznak, teherbírónak,
po rtól, málló részektôl, oldószertôl és szennye -
zô  dés tôl mentesnek kell lennie. A Knauf Wand -
spachtel Innen felhordható téglafalra, betonra,
mész-, gipsz- vagy cementvakolatra, valamint
gipsz karton építôlemezre. Poros és erôteljesen
nedv szívó felületet Knauf Spezialgrunddal kell
elô kezelni! A gipszkarton építôlemezeknek a
váz   szerkezetre szilárdan rögzítve és az illesz -
té si fugáknak tisztának, száraznak és pormen -
tes nek kell lenniük. A hiányos, sérült felületi ré -
sze ket saját anyagával ki kell tölteni.

Hézagoló anyag elkészítése
A Knauf Wandspachtel Innen-t tiszta, hideg víz -
be szórják, és elsôsorban kézzel – nem keve rô -
szár ral – csomómentesre keverik. 1 kg anyag -
hoz kb. 0,8 l víz szükséges. Keverés elôtt 2-3
percig áztatják és kézzel vagy géppel csomó-
mentesre keverik. 
Figyelem: Utó la go san a ke ve  réket ne egészít-
sen ki, utólagos víz hozzá adás sal és újrake -
veréssel az anyag nem válik újra fel hasz -
nálhatóvá. Glettvassal, simí tó kanállal vagy
spatulyával 60 percen belül fel kell dolgozni. A
Knauf hézagkitöltôt más anya gok kal összeke -
verni nem szabad. Az elkészítô edénynek és

keverôeszközöknek tisztának és rozsdamen -
tesnek kell lennie. 

Bedolgozás
Az elkészített alapanyagot legalább két mun ka -
fá zisban, a felület minôségi követelményének
megfelelôen hordják fel. Szilárdulásnak indult
anyag már ne bedolgozható! 
A Knauf Wandspachtel Innen maximális java-
solt felhordási vastagsága 20 mm, az anyag 0-ra
lehúzható. Ha Knauf Wandspachtel Innen hé -
zag kitöltô anyagot erôsen nedvszívó alapra vé -
kony rétegekben felhordja, az a kötési folyamat
megváltozásához és késôbb lepattog zás hoz
vezethet. 
Ezekben az esetekben az fogadófelületet Knauf
ala pozóval elôzetes kezelését ajánljuk. A hé -
zagok kitöltése után 50 perccel a feles le ges
anya got spatulyával letolják. A széles spa tu lyá -
zó val vagy glettvassal felhordott második ré te -
get az építôlemezzel síkban kell lehúzni. A csa -
var fejek is értelemszerûen glettelendôk. Kisebb
egyenetlenségek közvetlen a kötést kö ve tôen
eldolgozhatók. Csiszolni a hézagoló szá radása
után kézi vagy gépi csiszolóval egy aránt lehet.
Használat után a szerszámokat azonnal tisztítsa
meg. A bekevert anyagot más anyagokkal ne
keverje. Festés és más rétegek felhordása csak

a hézagolóanyag teljes száradása után vé ge z -
hetô. A felnyitott zsákot gondosan zárja vissza.

Bedolgozási idô
Knauf Wandspachtel Innen-t a bekeveréstôl
számítottan glettvassal, simítókanállal vagy
spatulyával 50 percen belül fel kell dolgozni. A
levegô és a fogadófelület hômérséklete leg -
alább +5 °C legyen. A bekevert, de már szilárd
anya got ne használjon fel.

Bedolgozási körülmények
A hézagoló bedolgozási feltétele: legalább +5 °C
levegô-, építmény- és anyaghômérséklet. Hé za -
go lás csak akkor végezhetô, ha a fogadó fe lü let
(gipszkarton) nedvesség vagy hirtelen hô mér -
sék  letváltozás hatására alakváltozást már nem
szen vedhet. Nedves technológiákat – pél dául alj -
zatkészítés – célszerû a hézagolás elôtt el vé gez ni.

Felületképzés
A hézagolt gipszkarton lemezre csempeburko-
lat készítése esetén csak a hézagokat kell kitöl-
teni. Tapétabevonat, vékonyvakolatok felhor -
dása után a helyiség egyenletes kiszellôzését
és páraelvezetését biztosítani kell, a hirtelen
hômérséklet és nedvesség változás a hé za go -
lás repedését eredményezheti.

Alapanyag Alkalmazási terület

Tulajdonságok

Anyag ös  sze té tel
A Knauf Wandspachtel Innen egy gipszbázisú,
por alakú, nagy fehérségû hézagkitöltô gipsz,
amely a finomabb második réteg gletteléséhez
is alkalmas.

Tárolás
A zsákokat száraz helyen raklapon kell tárolni.
Sérült, kiszakadt zsákokat légmentesen vissza
kell zárni vagy sértetlen zsákba áttölteni, és
elsô ként kell felhasználni. 
Tárolási idô legfeljebb 12 hónap.

Rendelési egységek
Knauf Wandspachtel Innen 10 és 20 kg-os zsák

A Knauf Wandspachtel Innen kézi gletteléssel
alkalmazható:

n Bármely típusú gipszkarton építôlemezek
toldásainak hézagkitöltésére és csavarfejek
glettelésére, gyári élkiképzésen (HRK vagy
HRAK) hézagerôsítô szalag erôsítéssel

n Knauf GK építôlemezek szárazvakolt ké szí -
té sénél vékony ágyazatos ragasztásra

n Gipszkarton felületek felületi hibáinak ja ví -
tására

n Q3 felületi minôségû felületekhez

n Por alakú
n Kézzel csomómentesre keverhetô
n Magas fehérségû
n 0-ra lehúzható

n könnyen bedolgoz ható 
n Jó tapadóképességû
n Kézi és gépi csiszolóval könnyen csiszolható
n Gyors szilárdulás, száradás

n Kis száradási zsugorodás
n Szerszámokról könnyen eltávolítható

Feldolgozás

Anyagszükséglet

* (kg/mm/m2-ben)

Gipszkarton
0,3

Beton
1,0*

Sima vakolat
1,0*

Durva vakolat
1,3*

Pórusbeton
1,5*

Anyagszükséglet 1 m2 falfelületre kg/m2-ben 

Knauf Wandspachtel Innen
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Tulajdonságok

n Gipszbázisú
n Por alakú
n Csomómentesre keverhetô

n Kézi és gépi csiszolóval könnyen csiszolha tó
n Jól simítható
n Kiadós

n Nem zsugorodik
n Nagyfordulatú fúrószárral is keverhetô

Knauf Gelbband hézagoló

Fo ga dó fe lü let
A gipszkarton építôlemezeknek a váz szer ke -
zet r e szilárdan rögzítve és az illesztési fugák-
nak tisztának, száraznak és pormentesnek kell
len niük. A hiányos, sérült felületi részeket Knauf
Gelbband anyaggal ki kell tölteni.
A lemezek illesztését a hézagoló anyaggal ki -
töl tik, belesimítják a hézagerôsítô szalagot,
ame  lyet vékonyan újra áthúznak a hézagoló
gipsszel, majd a glettelt sávokat a lemez sík já -
hoz lehúzzák. A második glettelési réteget csak
a hézagkitöltô anyag teljes ki ke mé nye dés e
után szabad felhordani. Természetesen a rög zí -
tô elemeket is simítják. A hézagolás lép csô  ze -
tességét vagy más felületi egyenetlensé get át
kell csiszolni.

Anyagszükséglet (kg/m2):
Fuga hézagkitöltéshez 
(Q1 felületi minô ség hez) 0,2 kg/m2

Alap hézagoláshoz 
(Q2 felületi minôséghez) 0,3 kg/m2

Hézagoló anyag elkészítése
A Knauf Gelbband-t – legfeljebb 2,5 kg-ot 1,9
liter tiszta hideg vízzel – a víz szintjéig tölt ve,
kéziszerszámmal vagy akár gyors keve rô szár ral
géppel cso mó men tesre és sovány, híg kon zisz -
ten ciá júr a keverik. 
A bekevert gipsz kb. 70 percig be dolgozható. A
Knauf hézagkitöltôt más anya gokkal össze ke -
verni nem szabad. Az idegen anyagokkal történô
összekeverése a hé za goló tulajdonságainak
jelentôs megváltozását okozza. 
Bekevert alapanyag víz hozzáadásával és újra
keverésével nem válik újra felhasználhatóvá.

Bedolgozás
Az elkészített alapanyagot legalább két mun ka -
fá zisban, a felület minôségi követelményének
megfelelôen hordják fel. Szilárdulásnak indult
anyag már ne bedolgozható! 
Minimális felhordási vastagság 2 mm. A hé za -
goló 0 mm-re húzása az anyagból hirtelen ned-
vesség elvonással jár és az anyag túl gyorsan
köt és kiég, ami a késôbbiekben a gipszanyag
lepattogzását eredményezi.

A csavarfejek is értelemszerûen glettelendôk.
Kisebb egyenetlenségek közvetlen a kötést kö -
ve tôen eldolgozhatók. Csiszolni a hézagoló szá -
radása után kézi vagy gépi csiszolóval egy -
aránt lehet. 
Az edényeket és szerszámokat hasz nálat után
vízzel azonnal tisztítani kell, visszamaradt gip-
sz darabok megrövidíthetik a következô ke verék
feldolgozási idejét. 

Bedolgozási idô
A hézagoló optimálisan legalább +10 °C és leg -
feljebb +25 °C levegô-, építmény- és anyag hô -
mérséklet mellett dolgozható be, +5 °C alatt és
+30 °C felett a hézagolás nem javasolt. 
Hézagolás csak akkor végezhetô, ha a fogadó
fe  lület (gipszkarton) nedvesség vagy hirtelen
hô mér sékletváltozás hatására alakváltozást
már nem szenvedhet. Nedves technológiákat –
pél dául aljzatkészítés – célszerû a hézagolás
elôtt elvégezni.

Alapanyag Alkalmazási terület

Anyag ös  sze té tel
A Knauf Gelbband egy gipszbázisú por alakú
hézag kitöltô gipsz, amelynek külön ada lék -
anyaga a fi nomabb második réteg gletteléshez
is alkal massá teszi.

Tárolás
A zsákokat száraz helyen raklapon kell tárolni.
Sérült, kiszakadt zsákokat légmentesen vissza
kell zárni vagy sértetlen zsákba áttölteni, és
elsô ként kell felhasználni. Tárolási idô legfel-
jebb 12 hónap.

Rendelési egységek
Knauf Gelbband 05 kg-os zsák 
Knauf Gelbband 10 kg-os zsák
Knauf Gelbband 25 kg-os zsák 

A Knauf Gelbband belsô térben a gipszkarton
felületek és csavarfejek hézagolására alkalmas
Q2 fe lü leti minôség elérésére. A Q2 felületi
minôség meg felel közepes és durva struktúrájú
tapéták (pl.: fûrészporos), durvább hengerrel
felhordott matt festések vagy legalább 1 mm
vastag strukturált vakolatok alá. 
Súrolt fényben látható egyenetlenségek meg -
engedettek.
Az illesztések és csavarfejek glettelése kiraj-
zolódhat.

Feldolgozás
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Fo ga dó fe lü let
A gipsz kar ton és gipsz rost építôlemezeknek a
váz  szer ke zet re szi lár dan rög zít ve és az il lesz -
té si fu gák nak tisz tá nak, szá raz nak és por men -
tes nek kell len ni ük. A Knauf Vidiwall gipsz rost
le mezt 5–7 mm-es hé zag gal kell sze rel ni. A hi á -
nyos, sé rült fe lü le ti ré sze ket glettanyaggal ki
kell töl te ni.
A gipsz rost vagy gipsz kar ton szá raz alj zat ké -
szí té se kor a fo ga dó fe lü let nek te her bí ró nak és
tel je sen sík nak kell len nie.

Hé za go ló anyag el ké szí té se
A Knauf Uniflott és Uniflott imp reg nált anya got
– leg fel jebb 2,5 kg-ot 1,2 li ter tisz ta hi deg víz -
zel – a víz szint jé ig tölt ve, ké zi szer szám mal
vagy las sú for du la tú keverôszárral cso mó men -
tes re ke ve rik. 
Szá raz alj zat ra gasz tá sá hoz hí gabb kon zisz ten -
ci á jú anyag szük sé ges. 
A Knauf Uniflott hézagkitöltôt más anya gok kal
össze ke ver ni nem sza bad. Az elkészítô edény -
nek és keverôeszközöknek tisz tá nak és rozs -
da men tes nek kell len nie. 

Be dol go zás
Az el ké szí tett alap anya got leg alább két mun ka -
fá zis ban, a fe lü let minôségi kö ve tel mé nyé nek
meg fe lelô en hord ják fel. Szi lár du lás nak in dult
anyag már ne be  dol goz ha tó! Ha Knauf Uniflott
hézag ki töltô anya got erôsen nedv  szí vó alap ra
vé kony ré  te gek ben fel hord ja, az a kö té si fo lya -
mat meg vál  to zá sá hoz és ké sôbb le pat tog zás hoz
ve zet het. Ezek ben az ese tek ben az fo ga dó fe lü -
le tet Knauf ala po zó val elôzetes ke ze lé sét ajánl -
juk. A hé za gok ki töl té se után 50 perc cel a fe les -
le ges anya got spatulyával le tol ják. A szé les
spatulyázóval vagy glett vassal fel hor dott má so -
dik ré te get az épí tô le mez zel sík ban kell le húz ni.
A csa var fe jek is értelemszerûen glettelen dôk.
Ki sebb egye   net  len sé gek köz vet len a kö tést
követôen el dol goz ha tók. Csi szol ni a hé za go ló
szá ra dá sa után ké zi vagy gé pi csi szo ló val egy -
aránt le het.

Be dol go zá si idô
Knauf Uniflott a bekeveréstôl szá mí tot tan a szi -
lár du lás kez de té ig, kb. fél órán ke resz tül meg -
mun  kál ha tó. Az edé nye ket és szer szá mo kat

hasz  ná lat után víz zel azon nal tisz tí ta ni kell,
vis  sza  ma radt gipsz da ra bok meg rö vi dít he tik a
kö vet kezô ke ve rék fel dol go zá si ide jét. 
Be ke vert alap anyag víz hoz zá adá sá val és új ra
ke ve ré sé vel nem vá lik új ra fel hasz nál ha tó vá.

Be dol go zá si kö rül mé nyek
A hé za go ló be dol go zá si fel té te le: leg alább +5 °C
levegô-, épít mény- és anyaghômérséklet. Hé -
za go lás csak ak kor végezhetô, ha a fo ga dó fe -
lü let (gipsz kar ton) ned ves ség vagy hir te len hô -
mérsékletváltozás ha tá sá ra alak vál to zást már
nem szen ved het. Ned ves tech no ló gi á kat – pél -
dá ul alj zat ké szí tés – célszerû a hé za go lás elôtt
el vé gez ni.

Fe lü let kép zés
A hé za golt gipsz kar ton le mez re csem pe bur ko -
lat ké szí té se ese tén csak a hé za go kat kell ki töl -
te ni. Ta pé ta be vo nat, vé kony va ko la tok fel hor dá -
sa után a he lyi ség egyen le tes kiszellôzését és
pá ra  el ve ze té sét biz to sí ta ni kell, a hir te len hô -
mér séklet és ned ves ség vál to zás a hé za go lás
re pe dé sét ered mé nyez he ti.

Alapanyag Alkalmazási terület

Anyag ös  sze té tel
A Knauf Uniflott egy spe ci á lis gipsz bá zi sú,
mû anyag ada lék anyag gal fel ja ví tott por ala kú
hé zagkitöltô gipsz anyag. A Knauf Uniflott imp -
reg ná ló szer rel és az imp reg nált építôlemez szí -
né hez illeszkedô szí ne zék kel ki egé szí tett por
ala kú hé za go ló gipsz.

Tá ro lás
A zsá ko kat szá raz he lyen rak la pon kell tá rol ni.
Sé rült, ki sza kadt zsá ko kat lég men te sen vis  sza
kell zár ni és elsôként kell fel hasz nál ni. Tá ro lá si
idô leg fel jebb 6 hó nap.

Ren de lé si egy sé gek
Uniflott 5 kg-os zsák
Uniflott 25 kg-os zsák
Uniflott imp reg nált 5 kg-os zsák

A Knauf Uniflott és Uniflott imp reg nált ké zi glet-
teléssel al kal maz ha tó:
n Bár mely tí pu sú gipsz kar ton építôlemezek

tol dá   sa i nak hé zag ki töl té sé re és csa var fe jek
glet telésére, gyá ri élkiképzésen (HRK vagy
HRAK) hézage rô sí tô sza lag nél kül

n Akusz ti kus gipsz kar ton építôlemez derék -
szö gû le mez szé lek hé zag ki töl té sé re és csa -
var fe jek glette lé sére

n Knauf Vidiwall gipsz rost építôlemeznél le -
mez  tol dá sok hé za go lá sá ra és csa var fe jek
glette lésére

n Knauf Vidifloor gipsz rost szá raz alj zat rend -
sze  rek il lesz té se i nek hé zag ki töl té sé re

n Knauf F135 Vidifloor gipsz rost szá raz alj zat
le  me ze i nek tel jes felületû ös  sze ra gasz tá sá ra

n Knauf gipsz kar ton szá raz alj zat rend sze rek
il lesz té se i nek hé zag ki töl té sé re

n Knauf GK építôlemezek építôlemez csí kok ra
vé kony ágya za tos ra gasz tá sá ra

Ja vas lat
Vá gott szélû gipsz kar ton le me zek hé zag ki töl té -
sét aján lott Knauf Uniflott ese tén is hézag erô sí tô
sza lag gal ké szí te ni.

Feldolgozás

Knauf Uniflott

Tulajdonságok

n Por ala kú
n Cso mó men tes re keverhetô
n Jó tapadóképességû
n Tejföl-sûrûségû kon zisz ten ci á val be dol goz ha tó
n Kü lö nö s nyen be dol goz ha tó

n Ké zi és gé pi csi szo ló val kön  nyen csi szol ha tó
n Gyors szi lár du lás
n Gyors szá ra dás
n Ma gas víz meg tar tó ké pes ség
n Kis szá ra dá si zsu go ro dás

n Szer szá mok ról kön  nyen el tá vo lít ha tó
n Uniflott imp reg nált csök ken tett párafelvétel-

képes sé gû
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Knauf Grünband

Fo ga dó fe lü let
A glett csak szilárd, száraz, pormentes, be ton -
fe lületeken zsaluolajtól mentes felületre hord-
ható fel. Málló betonfelületek tisztítandók, a le -
vá ló részeket el kell távolítani. A felületet
mi  nôségétôl függôen Knauf Betokontakt-tal
vagy Knauf Grundiermittel-lel alapozni kell, régi
va kolatot Knauf Tiefengrunddal javasolt kellô sí -
teni. 

Anyagszükséglet:
1 kg Knauf Grünband kb. 1 m2 felületre 1 mm
vas tag ság ban elegendô. Egy 25 kg-os zsákból
teljes felületû simítás 2 mm vastagságban kb
12 m2 felületet ad ki. 

Hézagoló anyag elkészítése
A Knauf Grünband-t – 25 kg-ot kb. 18 liter tisz-
ta hideg vízzel – a víz szintjéig töltve, kéziszer-
számmal vagy lassúfordulatú keverôszárral
csomómen tesre és sovány, híg konziszten-
ciájúra keverik. 
A bekevert gipsz kb. 40–50 percig bedolgoz -
ható.

Bedolgozás
Teljes felületû simításnál a Knauf Grünband-t
le hú zó léc cel vagy fémlehúzóval húzzák fel és
si mí tó kanállal, fémlehúzóval vagy nyeles
simítóval egye nesre le húzzák, majd 50 perc
múlva átcsi szol ják.

A felület hézagait elôször ki kell tölteni és szük-
ség szerint egy második munkafázisban a fe lü -
le tet át kell simítani. Amennyiben a felületet fes-
teni kívánják, a hézagba hézagerôsítô szalag
alkalmazása szükséges. 

A Knauf hézagkitöltôt más anyagokkal össze ke -
verni nem szabad. Az idegen anyagokkal tör té -
nô összekeverése a hézagoló tulajdonságai nak
jelentôs megváltozását okozza. Bekevert és kö -
tés nek indult alapanyag víz hozzáadásával és
újra keverésével nem válik újra felhasználha tó -
vá. Használat után a munkaeszközöket azonnal
meg kell tisztítani vízzel. 

Bedolgozási körülmények
A hézagoló bedolgozási feltétele: legalább +5 °C
levegô-, építmény- és anyaghômérséklet. Hé -
za golási munka csak akkor végezhetô, ha a
fogadófelület (gipszkarton) nedvesség vagy
hirtelen hômérsékletváltozás hatására alakvál-
tozást már nem szenvedhet. Nedves tech-
nológiákat – például aljzatkészítés – célszerû a
simítás (teljes felületû glettelés) elôtt elvégezni.
A Knauf Grünband-t 5 °C alatt tilos rádolgozni
a felület re.

Alapanyag Alkalmazási terület

Anyag ös  sze té tel
A Knauf Grünband egy gipszbázisú ada lék anyag -
gal a felhasználási célterületnek meg fe le lô  en
feljavított por alakú hézagoló és simító anyag

Tárolás
Száraz helyen kb. 12 hónapon keresztül tárol-
ható. A zsákokat száraz helyen raklapon kell
tárolni. Sérült, kiszakadt zsákokat légmentesen
vissza kell zárni vagy sértetlen zsákba áttölteni,
és elsôként kell felhasználni.

Rendelési egységek
Knauf Grünband   5 kg-os zsák
Knauf Grünband 10 kg-os zsák
Knauf Grünband 25 kg-os zsák

A Knauf Grünband belsô téri hézagoló és teljes
felületû simító anyag felhordható bármely glet-
telt vakolt felületre, betonra, gipszkarton és gip-
szes vakolt felületre is. Knauf Grünband tö ké -
letesen megfelel elô re  gyártott vagy helyszíni
betonozású felületek egyenetlenségeinek glet-
telésére – falon és mennyezeten egyaránt –
0–40 mm vastagságban, mely akár egy mun ka -
menetben is felhordható.

Feldolgozás

Tulajdonságok

n Gipszbázisú, adalékanyaggal modifikált
n Por alakú
n Csomómentesen keverhetô
n Sokrétû felhasználási lehetôség
n Jól alakítható

n Kiadós
n Gyors száradás
n 0-ra lehúzható, egy munkafázisban akár

40 mm-ig is
n Nem zsugorodik

n Jól csiszolható
n Fényes



6

Knauf F1 Readyfix

Fo ga dó fe lü let
A glett csak szi lárd, szá raz, por men tes fe lü let re
hord ha tó fel. A hi á nyos, sé rült fe lü le ti ré sze ket
Knauf Uniflottal ja va solt ki töl te ni. Mál ló be ton fe -
lü le tek tisz tí tan dók, a le vá ló ré sze ket el kell tá -
vo lí ta ni és a fe lü le tet Knauf Grundiermittel-lel
ala poz ni kell.

Be dol go zás
A Knauf F1 Readyfix fel dol go zás ra kész, elô re -
kevert szál lí tá si for má ja mi att el ma rad a be ke -
ve ré si fo lya mat és nincs vá ra ko zás vagy pi hen -
te té si idô szük ség let. Az anyag eset le ge sen
szük sé ges hí gabb ál la gát ke vés víz hoz zá adá -
sá val le het elérni.. 
Az anya got más glettelô anyag gal nem sza bad
ösz  sze ke ver ni. A mun kák meg kez dé se elôtt
min den eset ben az anya got ke ver jük át. A ke -
ve rés gép pel végezhetô. 

A különbözô fel hasz ná lá si te rü le te ken a meg -
szo kott szer szá mok hasz nál ha tók. Hos  szabb
mun ka szü net ese tén is a ma ra dék anyag elte-
hetô úgy, hogy  a vö dör szé lét le mos suk és a
vöd röt le zár juk. A si mí tá si mun ka vé gez té vel és
a hé za go ló szá ra dá sa után a fe lü le tet csi szol ni
ké zi vagy gé pi csi szo ló val egy aránt le het.
Hasz ná lat után a mun ka esz kö zö ket azon nal
meg kell tisz tí ta ni víz zel. 
A Knauf Readyfixet +5 °C alatt be dol goz ni nem
sza bad. 
A Knauf Readyfix ki adós sá ga kb 3-4 m2 /kg.

Be dol go zá si idô
Knauf Readyfix elôkevert kész alap anyag,
azon nal be dol goz ha tó. Hos  szabb mun ka szü net
ese tén a még fel nem hasz nált anyag eltehetô
úgy, hogy  a vö dör szé lét le mos suk és a vöd röt
le zár juk. 

Be dol go zá si kö rül mé nyek
A hé za go ló be dol go zá si fel té te le: leg alább +5 °C
levegô-, épít mény- és anyaghômérséklet. 
Hé za go lá si mun ka csak ak kor végezhetô, ha a
fo ga dó fe lü let (gipsz kar ton) ned ves ség vagy hir -
te len hômérsékletváltozás ha tá sá ra alak vál to -
zást már nem szen ved het. 
Ned ves tech no ló  giá kat – pél dá ul alj zat ké szí tés
– célszerû a si mí tás (tel jes felületû glettelés)
elôtt el vé gez ni.
A Knauf F1 Readyfixet +5 °C alatt ti los rá dol -
goz  ni a fe lü let re.

Fe lü let kép zés
A si mí tott fe lü let re a szo ká sos fe le let kép zé sek
végezhetôk, az az vé kony vagy vas tag ta pé ta
be  vo na tok, mûanyag vagy vi zes bá zi sú matt
fes    té sek, ra gasz tott bur ko la tok.

Alapanyag Alkalmazási terület

Anyag ös  sze té tel
A Knauf F1 Readyfix egy vi zes készrekevert
erô sen fe hér si mí tó glettanyag

Tá ro lás
Szobahômérsékleten kb. 12 hó na pon ke resz tül
tá rol ha tó. 
Fagy tól óv juk!

Ren de lé si egy sé gek
Kis vö dör 8 kg-os
Nagy vö dör 20 kg-os

A Knauf F1 Readyfix ki fe je zet ten gipsz fe lü le  tek
tel jes felületû glettelésére, át hú zá sá ra al kal mas
fel dol go zás ra kész, elôrekevert anyag, mely
ajánl ha tó:
n Gipsz kar ton építôlemez utol só befejezô glet-

telése
n Na gyobb fe lü le tek fi nom gletteléséhez és át -

hú zá sá hoz
n Fes té si mun kák elôtti utol só gletteléshez
n Gipsz kar ton építôlemezek tel jes felületû át -

hú zá sá hoz (Q3)
n Be ton fe lü le tek haj szál re pe dé se i nek és pó ru -

sa i nak át hú zá sá ra
n Va kolt fe lü le tek át hú zá sá ra

Feldolgozás

Tulajdonságok

n Készrekevert
n Azon nal fel hasz nál ha tó, nincs be ke ve ré si és

pi hen te té si idô

n Kön  nyen ala kít ha tó kon zisz ten cia
n Gyors szá ra dás
n Ma gas ta pa dó ké pes ség

n Jól csi szol ha tó
n Szi lárd ál la pot ban is ru gal mas
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Knauf Rotband belsô gipszvakolat

Alapvakolat és elôkészítés
A fogadó felületnek, alapvakolatnak száraznak,
te herbírónak, portól, málló részektôl, oldószer tôl
és szennyezôdéstôl mentesnek kell lennie. A
Knauf Rotband felhordható téglafalra, betonra,
mész-, gipsz- vagy cementvakolatra egy aránt.

Beton és könnyûbeton felületek
Filmet képezô zsaluolajokat a fogadófelületrôl el
kell távolítani. Poros és erôteljesen nedv szívó fe -
lületet Knauf Betokontakttal kell elôkezelni és szá -
radását meg kell várni! 

Lapostetôk és elôregyártott vasbeton elemek
felületei
Vakolás elôtt a felületeket Knauf Betokontakttal
kell elôkészíteni. 
A vakolat síkjában más szer kezeti elemre va kolás
elôtt öntapadó Trenn-Fix 65 el választó sza lagot
ragasztanak, majd a vakolást kö vetôen a vakolat
síkjában levágják.

Téglafelület
Nagyobb nedvszívó képességû felületek csak
Knauf Grundiermittel alapozó alkalmazása után
vakolhatók Knauf Rotbanddal.

A vakolat vastagsága
Az átlagos vakolatvastagság 10 mm, leg vé ko -
nyabb részeken legalább 5 mm. Ha nagyobb vas -
tag ságban szükséges a falfelület vakolata, azt két
ré tegben hordják fel úgy, hogy az alsó réteget fo -
ga zott szerszámmal vagy más módon (kaparás)
dur va felületûre alakítják ki. Az alsó vakolat szá ra -

dá sa után Knauf Grundiermittel-lel alapozzák a fe -
lü letet. Ennek száradása után következhet a felsô
vakolat réteg felhordása. Mennyezeten a Knauf
Rotbandot csak egy rétegben szabad vakolni. 

A vakolat elkészítése
A bedolgozás feltétele: legalább +5 ˚C levegô-,
építmény- és anyaghômérséklet. 
A 25 kg Knauf Rotbandot 13 liter tiszta vízben –
további adalékok hozzáadása nélkül – keverô -
szárral csomómentesre keverik. A vakolat 20 per -
cen belül felhordandó és elsimítandó.
A felület a keveréstôl számított 60-90 percen be -
lü li visszanedvesítésével a Rotband simára vasa-
landó – ez az ’elglettelés’ külön glettanyag alkal -
ma zása nélkül végzendô!
A helyiség szellôztetésével a vakolat száradása
elôsegíthetô. 

Burkolat alá vakolás
A vakolat legkisebb vastagsága egy rétegben fel-
hordott 10 mm. A vakolat csupán simára húzandó
(glettelés, csiszolás nélkül). A felületet vékony -
ágya zatos hidegburkolás elôtt Knauf Tiefen grund -
dal alapozzák. A fugázás csak a ragasztás ki szá -
radása után végezhetô el. Csa pódó víz hatásának
kitett helyeken az üzemi víz elleni szigetelés
Knauf Flächen dichttel elkészít hetô. A ragasztást
ru galmas (flex) ragasztóval kell végezni. 

Felület elôkészítése festésre és más felület-
kép zéshez
A fogadó felületnek száraznak, teherbírónak, por -
tól, málló részektôl, oldószertôl és szennye zô -

dést ôl mentesnek kell lennie. Alapozást a további
felületképzésnek megfelelôen kell elkészíteni.

Mûszaki adatok
Átlag vakolatvastagság (legalább 5 mm): 10 mm
Szemcseméret: legfeljebb 1,2 mm
Kiadósság: 100 kg = kb. 125 liter habarcs
Anyagszükséglet: 0,5 kg / mm/m2

Száradás: átlagosan 14 nap
(függ a vastagságtól, a helyiség párásságától, hô -
mér séklettôl és szellôztetéstôl)
Hajlítószilárdság: > 1,5 N/mm2

Nyomószilárdság: > 3,5 N/mm2

Felülettömeg: kb. 910 kg/m2

Páradiffúziós ellenállás μ: 5
Hôvezetési tényezô λ: 0,25 W/mK

Anyagszükséglet
Kb. 0,8 kg/m2 szükséges 1 mm vastagsághoz. 
1 zsák 25 kg mennyisége elegendô 3,0 m2 felület -
re 10 mm-es vastagságban, átlagos felületi ér des -
ség mellett.

Megjegyzés
A Knauf Rotband vakolóanyagot más anyagokkal
összekeverni nem szabad, mert az alapanyag tu -
laj donságai jelentôsen megváltozhatnak.
Szilárdulásnak indult anyag már nem bedolgoz -
ható! Utólagosan a keveréket ne egészítse ki,
utólagos víz hozzáadással és újrakeveréssel az
anyag nem válik újrafelhasználhatóvá.
Használat után a szerszámokat azonnal tisztítsa
meg. A szerszámokon visszamaradt anyag a szi -
lár dulási idôt lerövidítheti.

Alapanyag Alkalmazási terület

Tulajdonságok

Anyag ös  sze té tel

A Knauf Rotband egy gipszbázisú, por alakú
könnyû vakolóanyag.

Tárolás
A zsákokat száraz helyen raklapon kell tárolni.
Sérült, kiszakadt zsákokat légmentesen vissza
kell zárni vagy sértetlen zsákba áttölteni, és elsô -
ként kell felhasználni. Tárolási idô legfeljebb 12
hó nap.

Rendelési egység
Knauf Rotband: 25 kg-os zsák 

Fal és mennyezetvakolat egy vagy több ré tegben
való kézi felhordással. Különösen alkal mas beton-
felületre, nagy simasággal zsaluzott betonszer ke -
zetekre és minden szokásos alapvakolatra.
Minden helyiségben alkalmazható, beleértendô a
magasabb páratartalmú konyha és fürdôhelyi sé -
gek is.

n készrekevert
n kiadós
n jól kenhetô

n egy rétegben vakolható
n kézzel bedolgozható
n hosszú nyitott idô

n gyors szilárdulás
n ütés, nyomás és kaparásálló
n páraáteresztô

Feldolgozás



Knauf gipsztermékek

Wandspachtel
Gipszbázisú nagy simaságú
hézagoló   anyag

Gipszkarton hézagerôsítô szalaggal történô illesztésére és rögzítôelemek glettelésére,
0–20 mm vastagságig, Q2 minôségû belsô gletteléshez (simításhoz).
Bedolgozható 60 percig, kézi felhordásra.

10 kg/zsák
20 kg/zsák

Gelbband
Gipszbázisú hézagolóanyag

Gipszkarton hézagerôsítô szalaggal történô illesztésére és rögzítôelemek glettelésére.
Bedolgozható 90 percig, kézi felhordásra, keverhetô kézzel és géppel.

05 kg/zsák
10 kg/zsák
20 kg/zsák

Uniflott
Gipszbázisú mûanyaggal feljavított
hézagolóanyag

HRK és HRAK élkiképzésû gipszkarton esetenkénti hézagerôsítô szalag nélküli  illesz -
té sére és rögzítôelemek glettelésére. 
Bedolgozható 45 percig, kézi felhordásra.

05 kg/zsák
25 kg/zsák

Grünband
Mûanyagmodifikált gipszbázisú
hézagoló és simító (finiselô) anyag.

Gipszkarton illesztésére hézagerôsítô szalaggal és rögzítôelemek gletteléséhez va la mint
teljes felületû simításához, 0–40 mm vastagságban egy munkafázisban felhordha tó.
Bedolgozható 40 percig, kézi felhordásra.

15 kg/zsák
10 kg/zsák
25 kg/zsák

Rotband
Belsô gipszvakolat

Könnyû belsô gipszvakolat minden felületre.
Bedolgozható 20 percig, kézi felhordással.

25 kg/zsák

Readyfix F1
Vizesbázisú készrekevert simító
anyag.

Gipszfelületre befejezô (finiselô) simító munkához, magas fehérsége miatt festés alá
különösen alkalmas.
Kézi felhordásra.

08 kg-os vödör
20 kg-os vödör

Termék neve Alkalmazási terület Kiszerelési 
egység 

Wandspachtel Gelbband Uniflott Grünband Rotband Readyfix F1

Síktûrés értéke mm-ben a mérési pont távolságának függvényében – Kivonat a DIN 18 202 szabvány 3. táblázatából

Mérettûrés

Síktûrés értéke mm-ben a mérési pont távolságának függvényében,
mellékelt ábra szerinti vizsgálati módszerrel

Mérési pont távolsága m-ben 0,1 1 2 4 10 15

Szerelt fal és álmennyezet kész felülete 30, 5 7 10 20 25

Magasabb követelményû felületeknél 20, 3 5 8 15 20

2009. május

) (06)1 248-2430

4www.knauf.hu

@ forum@knauf.hu

A mûszaki változás joga fenntartva. Szavatosság csak a kifogástalan minôségû termékekre vonatkozik. Szerkezeti, statikai és épületfizikai
minôség a Knauf-rendszerbôl csak akkor hozható létre, ha kizárólagosan a Knauf-rendszer elemeit használják vagy a Knauf által kifejezetten
ajánlott megbízható termékeket.

Knauf Kft. 1124 Bu da pest, Lej tô út 5., Te le fon: (06)1 248-2430, Fax: (06)1 319-7301, Mûszaki információ: (06)1 248-2437

Felhasználási jog fenntartva. Változtatások, utánnyomás és fotókópia kivonatosan is kizárólag a Knauf Kft. engedélyével. 


