Gotowa masa szpachlowa
AQUAPANEL® Q4 Finish

Gotowa masa szpachlowa AQUAPANEL® Q4 Finish firmy Knauf
USG Systems jest wodoodpornà masà szpachlowà do powierzchni
(g∏adê szpachlowa) o konsystencji pasty, umo˝liwiajàcà wykonanie
powierzchni o klasie jakoÊci do Q4. Dla wykonawców stanowi
nowe i szybsze rozwiàzanie do obróbki powierzchni powy˝ej
poziomu p∏ytek.
Nie jest wymagane wykonywanie ca∏opowierzchniowego zbrojenia.
Przy zastosowaniu jako pow∏oka p∏yt ceramicznych wewn´trznych
AQUAPANEL® Cement Board Indoor masa szpachlowa
AQUAPANEL® Q4 Finish zapewnia równà i g∏adkà powierzchni´.

Gotowa masa szpachlowa
AQUAPANEL® Q4 Finish
Pod∏o˝e/obróbka wst´pna

Zu˝ycie materia∏u

P∏yty cementowe AQUAPANEL® muszà byç mocno zamocowane
do noÊnej konstrukcji wsporczej, suche, czyste i wolne od py∏u.
Pod∏o˝e zagruntowane Êrodkiem gruntujàcym do zastosowaƒ
wewn´trznych AQUAPANEL® Grundierung - innen.

ok. 1,7 kg/m2/mm gruboÊci warstwy
Czas obróbki
Obróbka r´czna: ok. 7 - 13 minut (w zale˝noÊci od jakoÊci
powierzchni)

Obróbka
Dobrze wymieszaç gotowà mas´ szpachlowà AQUAPANEL® Q4
Finish, ewentualnie rozcieƒczyç niewielkà iloÊcià wody.
U˝ywaç czystych naczyƒ i narz´dzi (nierdzewna kielnia
wyg∏adzania).
Gotowa masa szpachlowa AQUAPANEL® Q4 Finish nak∏adana
jest jako masa szpachlowa do powierzchni powy˝ej poziomu
p∏ytek (wysokoÊç poziomu p∏ytek > wysokoÊç powierzchni
szpachlowania za pomocà gotowej masy szpachlowej
AQUAPANEL® Q4 Finish). Gotowà masà szpachlowà
AQUAPANEL® Q4 Finish nale˝y najpierw zaszpachlowaç wszystkie
∏by wkr´tów oraz spoiny p∏yt. W spoinach nale˝y zatopiç taÊm´
kryjàcà (np. taÊm´ z w∏ókna szklanego kryjàcà do spoin Knauf
Glasfaserfugendeckstreifen). Po wyschni´ciu zeszlifowaç wszystkie
nieregularnoÊci i ponownie na∏o˝yç gotowà mas´ szpachlowà
AQUAPANEL® Q4 Finish.
W celu ca∏opowierzchniowego zaszpachlowania obszaru
niepokrytego p∏ytkami, gotowà mas´ szpachlowà AQUAPANEL®
Q4 Finish nale˝y nanosiç równomiernie za pomocà packi
o szerokoÊci ok. 20 cm (gruboÊç warstwy 0 - 3 mm na operacj´
roboczà). Nale˝y przy tym wype∏niç nierównoÊci spoin i wyg∏adziç
struktur´ powierzchni (w razie koniecznoÊci oszlifowaç
po wyschni´ciu). W celu uzyskania szczególnie g∏adkiej powierzchni,
na∏o˝yç kolejnà warstw´ gotowej masy szpachlowej AQUAPANEL®
Q4 Finish, a po wyschni´ciu wyg∏adziç papierem Êciernym
(ziarnistoÊç 120 lub drobniejsza).

Temperatura obróbki/temperatura otoczenia
Szpachlowanie nale˝y wykonywaç po aklimatyzacji p∏yt
cementowych AQUAPANEL® do warunków otoczenia.
Temperatury materia∏u, otoczenia i pod∏o˝a nie mogà byç ni˝sze
ni˝ +10°C.
Dane techniczne
Materia∏

Kolor
Ci´˝ar w∏aÊciwy

syntetyczny Êrodek dyspersyjny,
wype∏niacze na bazie w´glanu wapnia
i Êrodek stabilizujàcy
bia∏y
1,7 kg/l

Forma dostawy/sk∏adowanie

•
•
•

wiadro 20 kg
przechowywaç w miejscu suchym, chroniç przed zimnem
i mrozem
w zamkni´tym naczyniu zachowuje trwa∏oÊç przez
ok. 6 miesi´cy

Nr artyku∏u / Item Code 8263

Gotowà mas´ szpachlowà AQUAPANEL® Q4 Finish mo˝na
równie˝ nak∏adaç na bia∏à mas´ szpachlowà do spoin i powierzchni
AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiss, je˝eli wyst´pujà
bardzo wysokie wymagania dotyczàce jakoÊci powierzchni.
Do maszynowej obróbki gotowej masy szpachlowej AQUAPANEL®
Q4 Finish zalecana jest maszyna PFT Samba XL firmy Knauf.
Nak∏adanie pow∏ok powierzchniowych
Gotowà mas´ szpachlowà AQUAPANEL® Q4 Finish mo˝na
pokrywaç farbami dyspersyjnymi, farbami akrylowymi, dyspersyjnymi
farbami silikatowymi i farbami wapiennymi o ró˝nych kolorach.

Knauf USG Systems GmbH & Co. KG
Zur Helle 11
D-58638 Iserlohn

AQUAPANEL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Knauf USG
Systems GmbH & Co. KG
Firma Knauf USG Systems GmbH & Co. KG zastrzega sobie prawo do zmiany,
bez wczeÊniejszego powiadomienia oraz bez ponoszenia odpowiedzialnoÊci,
danych technicznych lub wzornictwa oraz do dostarczania produktów, które
ró˝nià si´ od produktów opisanych i przedstawionych na rysunkach. Wszystkie
ci´˝ary i wymiary sà wartoÊciami nominalnymi.
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