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Кнауф Trenn-Fix е 65 mm широка хартиена 
лента със самозалепващ се ръб.
Опаковка
Ролки с дължина 50 m     
Номер на материала:                       00057871

Съхранение
Да се съхраняват в сухо помещение и да не 
се излагат на високи температури.

Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: 02 / 91 789 10, факс: 02 / 91 789 43

Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия материал. Конструктивните, статичните 
и строителнофизическите качества на системите Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, само при изричното одобрение на Кнауф. Данните 
за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо. Всички права са запазени. Промени, издаване 
и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф.

Конструктивните, статическите и строително-физичните качества на системите Кнауф са гарантирани само при 
изключителното използване на Кнауф системни компоненти или изрично препоръчани от Кнауф продукти.

www.knauf.bg
info@knauf.bg

Тел.: 02 / 91 789 10
Факс: 02 / 91 789 43

Издание: март/ 2010

К432 Knauf Trenn-Fix
Разделителна лента за фуги

Описание на продукта Област на приложение Характеристики

Кнауф Trenn-Fix  се прилага:

■ като разделяща лента при връзки на гипсо
    ви плоскости към масивни строителни еле
    менти
■ между сухи повърности за постигане на 
    гладко разделяне
■ като разделяне между повърхности с 
    мазилка вместо изпълнение с „разделител
    на фуга”

■ готова за употреба
■ лесна за поставяне
■ стабилна форма
■ безпроблемно залепяне
     

   Изпълнение
Кнауф Trenn-Fix със самозалепващ се ръб 
се залепва за задната страна на CW-, UW- 
или UD-профилите така, че свободната 
ивица да се показва възможно най-много 
към страната за облицоване. При изисква-
ния за шумоизолация се нанася Кнауф кит 
за преградни стени, а профилите се за-
крепват с дюбели за стената или тавана. 
Кнауф Trenn-Fix може да се залепи и за 

гладки строителни елементи (като бетон, ма-
зилка, сухо строителство) в областта на свърз-
ването. Гипсовите плоскоти се монтират на 
разстояние 5 mm от Кнауф Trenn-Fix лентата, 
след което фугата между Trenn-Fix и ръбът на 
плочата се шпаклова с шпакловъчни материали 
като Кнауф Унифлот или Кнауф Фугопълнител 
лек. След изсъхването на шпакловката свобод-
ните краища на ивицата се изрязват.

При полагане на мазилка, тя се нанася върху 
Кнауф Trenn-Fix лентата като след изсъхва-Trenn-Fix лентата като след изсъхва--Fix лентата като след изсъхва-Fix лентата като след изсъхва- лентата като след изсъхва-
нето мазилката свободните краища на ивица-
та се изрязват.
Указание
При бояджийски работи разделителната 
фуга трябва да бъде продължена и в зоната 
на свързване.

1. Притискане на Кнауф Trenn-Fix лентата  
върху CD-/UW-профил

2. Нанасяне на кит за преградни стени като 
уплътнение на  връзката           

  3. Алтернативно Кнауф Trenn-Fix може да 
се залепи върху строителния елемент   

4. Плоскостите се монтират на върху 
разстояние 5 mm една отдруга 

5. След монтирането на плоскостите се 
нанася шпакловка   

 6. След изсъхване свободните краища се 
изрязват


