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Knauf Readyfix Roll & Spray
Финишна смес за стени и тавани
Описание на продукта

Област на приложение

Свойства и добавена стойност

Readyfix Roll & Spray съдържа калциев
карбонат, пълнители, добавки и свързващи
вещества.
Финишна смес, класифицирана съгласно EN
15824.
Пакетиране:
28 kg кофа
№ 618541
Съхранение:
Продуктът не трябва да бъде излаган на
екстремни температури или пряка слънчева
светлина.
Предпазвайте срещу замръзване, високи
температури и излагане на пряка слънчева
светлина. Може да се съхранява най-малко
12 месеца при стайна температура.
Качество
Съгласно EN 15824 продуктът подлежи на
първоначално изпитване на продукта и
постоянен фабричен производствен контрол
от производителя и има „СЕ“ маркировка.

Readyfix Roll & Spray готова,
първокачествена финишна смес, която
изсъхва при контакт с въздуха.
Приложение в интериора:
■ като довършителна смес за полагане
преди тапети или боя;
■ специална формула за цялостно
шпакловане на бетонни повърхности или
вътрешна мазилка;
■ подходяща за повърхности с ниво на
качество до Q4;
■ нанася се с валяк или безвъздушно
пръскане;

■ въздушно съхнеща смес;
■ отлична обработваемост;
■ може да се нанася на слоеве с дебелина
до 4 mm;
■ може да се прилага с валяк или машина
за безвъздушно пръскане;
■ добри запълващи свойства;
■ бързо съхнене;
■ лесно шлайфане;
■ добри адхезивни свойства;
■ противопенливи свойства;
■ ниски емисии на летливи органични
съединения VOC < 0;

Knauf Readyfix Roll & Spray
Финишна смес за стени и тавани
Нанасяне
Основа
Ready x Roll & Spray е подходяща смес за
шпакловане на абсорбиращи основи като
бетон и измазани повърхности. Основата
трябва да е стабилна, суха, здрава, чиста и
гладка. За да се запълнят големи неравности
по повърхността, запълнете с материала и
оставете да изсъхне. Не изглаждайте
запълнения материал. При обработка на
фуги между готови бетонни елементи,
запълнете фугите на сглобките с материал и
ако е необходимо, ги запълнете повторно за
изглаждане на повърхността. Ако
завършващият слой ще бъде боя, се
препоръчва да използвате фугопокривна
лента Knauf върху фугите на елементите.
Внимание!
Грубата бетонна основа не се нуждае от
грунд. Всякакви други основи (гладък бетон,
газобетон, гипсова мазилка, циментова
мазилка, гипсокартон и др.) трябва да бъдат
грундирани с дълбоко проникващ грунд Knauf
Tiefengrund или Knauf Finishgrund.
Смесване
Разбъркайте материала преди употреба с
бъркалка. Веднага след това нанасете
първокачествената завършваща смес
Readyfix Roll & Spray. Използвайте чисти
баки/инструменти.

Машини и оборудване
За безвъздушно машинно полагане на
Readyfix Roll & Spray за подходящи шнекови
помпи под високо налягане и бутални помпи
с комплект за обработка на пастообразни
смеси (например, Knauf PFT Swing Airless,
SAMBA XL). Размерът на дюзата зависи от
желания ъгъл на пръскане и вида машина.
Пример:
PFT Samba XL: дюза размер 535 налягане
160bar; PFT Swing Airless: дюза размер 541,
налягане 110bar; Изпробвайте размера на
дюзата и налягането преди нанасяне на
продукта.
Нанасяне
За безвъздушно нанасяне изсипете продукта
в резервоара на безвъздушната машина без
да разбърквате и без да добавяте вода. За
нанасяне с валяк винаги разбърквайте преди
употреба без да добавяте вода. Нанасяйте
продукта с пръскане или с валяк с дебелина
до 4 mm на слой. Използвайте Кнауф нож за
шпакловане 40-60 сm за изглаждане на
повърхността и винаги използвайте чисти
инструменти. За много гладка повърхност
след като изсъхне и се втвърди
повърхността на слоя, нанесете много тънък
допълнителен слой пресен материал. След
като изсъхне напълно, прегледайте и
изшлайфайте повърхността.

Температура / условия на средата при
работа
Минимална температура + 5оC.
Защитавайте нанесения материал от
замръзване до пълното му изсъхване.
Време за нанасяне
Материалът се втвърдява чрез изсъхване.
Отвореното време на продукта е
приблизително 20 минути за обработка при
полагане. Точното отворено време зависи
от моментните атмосферни условия и
условията на нанасяне. Продуктът може да
се нанася на 2 слоя. Дебелината на всеки
слой зависи от качеството на конкретната
повърхност. Времето за съхнене на
продукта е 24 часа при нормални условия.
Точното време за съхнене зависи от
времето и условията при нанасяне.
Специални бележки
Не смесвайте Knauf Ready x Roll & Spray с
други материали. Почиствайте на машините
и инструментите с вода след употреба.
Knauf Ready x Roll & Spray не е подходящ за
запълване на фуги.

Разход на материал
Материал
Ready x Roll & Spray, mm

Приблизителен разход кg/m2
1,58

Технически данни
Описание

Мерна единица

Стойност

Норма

Реакция на огън

Клас

А1

EN 13501-1

Плътност

g/cm³

1,5 - 1,7

–

Цвят

–

бял

–

Aдхезия

MPa

≥ 0,3

EN 1524

Размер на зърното

μm

≤ 250

–

pH

–

8–9

–

Техническите данни са определени според валидните стандарти за изпитване.
Отклонения от това са възможни в следствие на условията на строителната площадка.

Tel.: 0700 300 03

Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: 0700 300 03, факс: 02/ 426 50 84

www.knauf.bg

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.

