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Knauf Fugenfüller Imprägniert
Υλικό αρμολόγησης ανθυγρών γυψοσανίδων

Το Knauf Fugenfüller Imprägniert είναι υδρόφο-
βος στόκος αρμολόγησης γυψοσανίδων, με 
βάση τον γύψο εμπλουτισμένος με ειδικά 
πρόσμεικτα. Το χρώμα του είναι προσαρμοσμέ-
νο στο χρώμα των ανθυγρών γυψοσανίδων 
Knauf. Υλικό κατάλληλο για αρμολόγηση με το 
χέρι και ταινία αρμού σε γυψοσανίδες με άκρα 
HRAK (ημιστρόγγυλα και λοξά), ΑΚ (λοξά άκρα) 
και για επικόλληση και στοκάρισμα γωνιοκρά-
νων. Κατάλληλο για επικόλληση γυψοσανίδων 
σε υπόβαθρο, σχετικά ομαλές επιφάνειες, με την 
μέθοδο της γραμμωτής επικόλλησης. Επίσης για 
επιδιόρθωση ρωγμών και χτυπημάτων σε 
γυψοσανίδες και για συγκόλληση και στοκάρι-
σμα γυψότουβλων.

Το Knauf Fugenfüller Imprägniert αποτελείται 
από ειδικό γύψο και πρόσμικτα και είναι σε 
μορφή σκόνης. Είναι υδρόφοβο, πράσινου 
χρώματος προσαρμοσμένο για χρήση με ανθυ-
γρές γυψοσανίδες Knauf H2.

Συσκευασία
5-kg-Σακί Κωδικός είδους 498022

Αποθήκευση
Το υλικό πρέπει να προστατεύεται από ψύξη και 
από πολύ υψηλές θερμοκρασίες όπως και από 
την άμεση έκθεση του στον ήλιο. Τα σακιά πρέ-
πει να αποθηκεύονται σε στεγνούς χώρους, 
πάνω σε ξύλινη παλέτα. Σακιά που έχουν
ανοιχθεί ή υποστεί ζημιές πρέπει να σφραγίζο-
νται αεροστεγώς και να χρησιμοποιούνται κατά 
προτεραιότητα. Υπό κανονικές συνθήκες απο-
θήκευσης διατηρείται τουλάχιστον 6 μήνες.

Ποιότητα
Το υλικό υπόκειται σε τακτό ποιοτικό έλεγχο. 
Παράγεται σύμφωνα με αυστηρές προδιαγρα-
φές της εταιρίας και φέρει σήμανση CE.

Υλικό σε σκόνη, έτοιμο για ανάμειξη

Υδρόφοβος στόκος με βάση το γύψο 
πράσινου χρώματος

Αναμιγνύεται και ομογενοποιείται εύκολα

Κρεμώδης ομοιογενής υφή

Σπατουλάρεται εύκολα

Έχει καλή πρόσφυση

Έχει μεγάλη απόδοση

Γρήγορη επίτευξη αντοχής

Επαρκής χρόνος επεξεργασιμότητας

Κ462i.gr



Επεξεργασία
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Υλικό αρμολόγησης ανθυγρών γυψοσανίδων

Κατανάλωση υλικού

This part will be arranged according to Knauf A.Ş.

Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε.:

Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε.

Tηλ.: 210 9310567-9
Fax: 210 9310568

www.knauf.gr
knauf@knauf.gr

DR42.GR/01.15/RAINMAKER/GR

Έδρα και κεντρικά γραφεία: Ευριπίδου 10, 176 74 Καλλιθέα Αθήνα, Τηλ. & Fax 210 9310567-9
Εργοστάσια και κέντρα εκπαίδευσης: 
Στάνος, 305 00, Αμφιλοχία, Τηλ. 26420 29100, Fax 2642029112
Αγροτεμάχιο 592, Τ.Θ.1362, Τ.Κ.57022, Νέα Μαγνησία Θεσ/νίκης, Τηλ. & Fax 2310548995
H Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε. σαν παραγωγός και προμηθευτής δομικών υλικών ευθύνεται μόνο για την ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει. Δεν ασκεί έλεγχο στην 
τοποθέτηση και εφαρμογή των συστημάτων δόμησης και δε φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα κατασκευής τους. Πληροφορίες για την ποσότητα και τον τρόπο κατασκευής 
προέρχονται από την πείρα της και δεν μπορούν να μεταφέρονται ανεξέλεγκτα σε κάθε κατασκευή χωρίς ανάλογη προσαρμογή. Για συνηθισμένες κατασκευές ισχύουν οι 
σχετικές προδιαγραφές. Στην περίπτωση ειδικών κατασκευών συνιστώνται πειραματικές δοκιμές. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών 
των προϊόντων της. Απαγορεύεται από το νόμο η μερική ή ολική ανατύπωση αυτού του εντύπου χωρίς γραπτή συγκατάθεση της Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε.

Η στατική επάρκεια και οι ιδιότητες οικοδομικής φυσικής των συστημάτων Knauf, όπως η ηχομόνωση και η πυροπροστασία,
επιτυγχάνονται με την αποκλειστική χρήση όλων των επιμέρους προϊόντων Knauf ή άλλων αυστηρά συστημένων από την Knauf.

Κnauf Fugenfüller Imprägniert

Περ. κατανάλωση σε kg/m2 επίπεδο αρμολόγησης Q2 χωρίς περιμετρικούς αρμούς

Πάχος γυψοσανίδας/Τύπος (Τύπος κατα μήκος άκρων) Οροφή Τοιχοποιία Επένδυση τοιχοποιίας

12,5mm γυψοσανίδα στάνταρτ Α (AK) 0,3 0,5 0,25

2X12,5mm γυψοσανίδα στάνταρτ Α (AK) 0,5 0,8 -

Yπόβαθρο
Οι γυψοσανίδες πρέπει να είναι σταθερά 
στερεωμένες στον μεταλλικό ή ξύλινο σκε-
λετό, να είναι στεγνές, καθαρές και ιδιαίτε-
ρα στην περιοχή του αρμού να μην υπάρ-
χει σκόνη.
Αρμοί που έχουν κενά ή σημεία της επιφά-
νειας με κτυπήματα και τρύπες μπορούν 
να στοκαρισθούν εύκολα με Fugenfüller 
Imprägniert.

Ανάμιξη
Προσθέστε το Knauf Fugenfüller Imprä-
gniert σε καθαρό, κρύο νερό σκορπίζο-
ντάς το μέχρι να καλύψει ελαφρά την επι-
φάνεια του νερού (max. 2,5 kg σε περίπου
1,9 l νερού). Ανακατεύετε με μία σπάτου-
λα, μυστράκι μέχρι να δώσει μία κρεμώδη 
σφιχτή υφή. Χρησιμοποιείστε καθαρά δο-
χεία και εργαλεία για την ανάμειξη.

Χρόνος εργασιμότητας
Απο την ανάμειξη και για περίπου 45 λε-
πτά, μέχρι το υλικό να αρχίζει να σφίγγει. 

Το υλικό που έχει αρχίσει να σφίγγει δεν 
μπορεί να εφαρμοσθεί και δεν μπορεί να 
ξαναγίνει επεξεργάσιμο με προσθήκη νε-
ρού ή ανακάτεμα. Δοχεία και εργαλεία 
που δεν είναι καθαρά μειώνουν τον χρόνο 
επεξεργασιμότητας του υλικού.

Συνθήκες εφαρμογής 
Η αρμολόγηση πρέπει να γίνεται όταν δεν 
αναμένονται μεγάλες συστολοδιαστολές 
στις τοποθετημένες γυψοσανίδες λόγω 
αλλαγών υγρασίας και θερμοκρασίας. 
Εάν προβλέπεται ασφαλτική επίστρωση 
δαπέδου ή επιστρώσεις τσιμεντοκονιών ή 
υγρών δαπεδοστρώσεων, το στοκάρισμα 
πρέπει να γίνεται μετά τη δαπεδόστρωση. 
Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου 
και των προς στοκάρισμα γυψοσανίδων 
δεν πρέπει να βρίσκεται κάτω των +10°C 
περίπου.

Εφαρμογή / Εργαλεία:
Bιδοσπάτουλα / Σπάτουλα στοκαρίσμα-
τος /Σπάτουλα φινιρίσματος / Σκαφάκι. 

Γεμίστε τον αρμό με υλικό αρμολόγησης, 
και τοποθετείστε την χαρτοταινία αρμού 
Knauf Kurt πιέζοντάς την, με την σπάτου-
λα έτσι ώστε να επικολληθεί πλήρως. Οι 
επόμενες στρώσεις αρμολόγησης και φι-
νιρίσματος εφαρμόζονται αφού έχουν στε-
γνώσει οι προηγούμενες. Με υλικό αρμο-
λόγησης στοκάρονται και τα μέσα στερέ-
ωσης (π.χ. κεφαλές βιδών). Όλα τα εργα-
λεία ξεπλένονται μετά την χρήση με νερό.

Επεξεργασία επιφάνειας 
και επικόλληση ταπετσαρίας:
Βάση της υφιστάμενης τεχνογνωσίας για 
επικόλληση ταπετσαρίας επιτρέπεται 
μόνο η κόλλα βάσης μεθυλικής κυταρίνης. 
Μετά την επικόλληση ταπετσαρίας χαρ-
τιού ή υαλοϋφάσματος, όπως και μετά την 
επάλειψη με τεχνητές ρητίνες απαιτείται 
άμεσος και καλός εξαερισμός του χώρου 
για να στεγνώσει γρήγορα το υλικό.


