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Cleaneo Tape
Лента за облепване на перфорациите в крайните зони на тавани от акустични плоскости
Описание на продукта

■■ веднага готова за нанасяне на боя

Съхранение

■■ не се разтяга в следствие на влага, за перфектна повърхност без
смущаващи следи.

Cleaneo Tape e самозалепваща се тънка PE лента.
На защитени от замръзване места и при температура не повече от
30ºС. Без пряка слънчева светлина.

Характеристики
■■ много тънка, за оптически незабележими преходи към
перфорираната плоскост
■■ самозалепваща се, за бърз монтаж

■■ Лесно шлайфане, без видими структурни разлики

Област на приложение
Cleaneo Тape се използва в зоната на контакт таван/стена за постигане
на гладки крайни зони върху таваните от акустични плоскости, както
около ревизонни клапи или колони.
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Лента за облепване на перфорации в крайни зони на тавани от акустични плоскости
Изпълнение
Указания

Да се използват дисперсни бои с висока покриваща
способност.

Забележка

Облепените зони на акустичните таваните вече не са
акустично ефективни.

След залепване на лентата Cleaneo Тape да се боядиса с добре
запълваща и покриваща боя. При по-малко покриващи бои след
изсъхване тази процедура да се повтори. Най-добре е това да се
направи с бояджийски валяк, с който боята да бъде нанесена чрез
припокриване до перфорираната плоскост.

След напълно изсъхване на боята останалите видими краища на
лентата Cleaneo Тape да се изшлайфат около 1 до 2 сm, докато се
получи гладък преход между Cleaneo Тape и перфорираната плоскост.
За шлайфането препоръчваме например Knauf Abranet P180 или пофин.
Обърнете внимание на това, че картонът на перфорираната плоскост
не бива да бъде нараняван. Това се постига с шлайфане с лек натиск
и няколко дълги шлифовъчни движения на ръка, без използване на
машина. Накрая целият таван се покрива с дисперсна боя, както
обичайно.

Номенклатура на изделията
Наименование

Ширинa
mm

Опаков. Единица

Арт. №

Cleaneo Tape 49

49

2 ролки по 50 м

607366

Cleaneo Tape 98

98

607372

Cleaneo Tape 160

160

607391
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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.

info@knauf.bg
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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 България ЕООД. 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 България ЕООД.

