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Knauf Betokontakt 
Lidhës për suva gips në beton 

 
 
 
 
 

Përshkrim i Produktit Fushëveprimi Cilësitë 

Knauf Betokontakt është një astar (bayë) e  
gatshme lidhëse për suvatim gipsi, i 
përbërë nga rrëshira sintetike me rërë 
kuarci, me ngjyrë rozë dhe rezistente ndaj 
alkalinës.  

Forma e paketimit 
20 kg kovë             Materiali-Nr. 00005454 

Ruajtja 

Të ruhet në ambiente të brendshme në 
temperatura (+5 C ° deri +25 C°) i mbyllur 
në enë origjinal, me afat qëndrueshmërie 
18 muaj. Të mbrohet nga rrezet direkte të 
diellit ose efektit të ngrohjes.  

Cilësia 

Produkti i nënshtrohet kontrollit të cilësisë 
së vazhdueshme nga fabrika. 
 

Aplikimi në ambiente të mbyllura 

�  Beton në vend dhe sipërfaqe konkrete të 
parafabrikuara 

�  Tavane të betonuara totalisht dhe 
elemente ndërtimi (tavanet filigran) 

�  EPS und XPS, 
�  Dendësi tjera, sipërfaqe tjera jo-absorbuese së 

lidhëse suva në përputhje me DIN V 18550 

Para aplikimit të: 

�  Suva gipsi 
(z. B. Knauf MP 75 L , MP 75 G/F, MP 75 Dia- 
mant) 

�  Suva manual (me dorë) 
(p.sh. Knauf Rotband) 

�  Vendosja e lidhësëve për 
suva të thatë p.sh. Knauf 
Perlfix) 

�  Suva të hollë të pështatshëm  (p.sh Knauf 
Multi-Finish). 

 

�  Përdorim i brendshëm (sidomos në  Beton) 

�  I gatshëm për përdorim 

�  Krijon sipërfaqe të gatshme 

�  Pigmente rosa 

�  Përpunim me dorë ose makinë 
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Zbatimi 

Puna paraprake 
Mbulimi i komponeteve të ndjeshme nga 
papastërtia, sidomos sipërfaqet nga qelqi, druri, 
metali dhe guri natyror… 
Të kini parashysh fletëpalosjen „punimet e 
palosjes dhe ngjitjes”. 

Nënshtresa 
Nënshtresa duhet të jetë:  
�  I qëndrueshëm, i tharë, i ngurtë dhe të ketë  

form mbajtëse stabile. 
�  Pa pluhur, pa pjesë të lirshme, vaj, yndyrë, kallapë 

për lirimin e mykut dhe komponimet e përpunimit të 
mëvonshëm, epiderma të betonit, ndotësve dhe 
lulëzime të dëmshme., 

�  Të jetë e  rrashët sipas kërkesave për 
rrafshësinë e sipërfaqeve komponente sipas  
DIN 18202 
Lagështia maksimale e lejuar e mbetur 
për beton nomal është 3% nga masa. 

 
 

Përpunimi 
Përmbajtjen e kovës e përzieni mirë para 
përdorimit. Knauf Betonkontakt aplikohet në 
mënyrë të barabartë e holluar dhe me 
mbulim të plotë me një rul të shkurtër me 
fije qingji ose mekanikisht me një pompë të 
përshtatshme PFT, p.sh. SWING dhe i 
mbështjellë me rul fije gjingji. Vetëm për 
përpunim mekanik, ndoshta përmes shtimit  
të një sasie të vogël të ujit (maksimalisht 1 l 
ujë për 20.0 kg  Knauf Betokontakt) të 
rregullohet për spërkatje të qëndrueshme. 
Veglat pastohen me ujë menjëherë pas 
përdorimit. Fshini mbetjet nga Knauf 
Betonkontakt (spërkatje ose të ngjajshme), më 
së miri në gjendje të freskët, ti fshini me ujë 
nga sipërfaqet e papastërta. Materialet e thara 
munden të largohen pas zbutjes me një leckë 
të lagështë pse të ngjajshme... 

Mekineria /Pajisjet 

Përpunimi mekanik me pompë vidë 

(p.sh. PFT  Swing) 

Tharja 
Të pritet me punët pasuese, derisa Knauf 
Betonkontakt nuk ngjitet më dhe është tharë   
(minimumi 12 orë në  20 °C dhe  65% lagështi 
relative) 

 
 

Në kushte të ftohta dhe të lagështa në vend 
ndërtime, dalin periudha,  më të gjatë të kohës 
së tharjes.  
Ventilimi i mirë, redukton kohën e tharjes. 
Periudha kohore pas tharjes të Knauf 
Betonkontakt dhe fillimin e punës pasuese, 
duhet të mbahen të ulëta, për shkak të 
depozitave të mundshme të pluhurit të 
ndërtimit.. 

Temperatura e përpunimit/klima 
Temperaturat e materialit, nënshtresës dhe 
ajrit, nuk duhet të bien nën  +5 ° C gjatë 
përpunimit dhe deri në tharjen e plotë të 
astraimit. 

Shënimet e veçanta 
Knauf Betokontakt nuk duhet të përzihen me 
materiale tjera, pasi kjo mund të ndryshojë 
vetitë e saj në masë të madhe.  
Lagështia maksimal e lejuar e mbetur për 
beton normal është 3% nga masa.  

Siguria 
Shih fletën e materialit të sigurisë. 

Asgjësimi 
Shih fletën e materialit të sigurisë. 
. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lajmërimet e fundit për të gjitha sistemet Knauf dhe produkteve 
me funksione të eksportit për formatet Word, PDF dhe GAEB 

 

Materialet e nevojshme / konsumi  

Nënshtresa konsumi sipas porosisë 
g/m² 

Beton 250 

Të gjitha shifrat janë të përafërta dhe mund të ndryshojnë në varësi të 
nënshtresës. Konsumi i saktë të përcaktohet në objekt. 

Datat teknike 

Dendësia: 

Viskoziteti: 

Vlera pH: 

ca. 1,4 kg/l 

i trashë 

ca. 9 

   
   

Knauf sisteme të SUVAVE 

Knauf Prishtina sh.p.k. 
Addresa e zyrës në Prishtinë: Rruga “Ahmet Krasniqi” Kompleksi C Arbëri 10.000 Prishtinë 

Ruhet e drejta për ndryshime teknike. Garanca jonë bazohet tekë vetitë cilësore të prodhimeve tona. Reziltatet në qëndrueshmëri, statikë dhe  
fiziko-mekanike të sistemit Knauf arrihen vetëm në rast se përporen të gjithë komponetët e domosdoshëm të specifikuara në programin Kanuf.  
Të dhënat mbi konsumin, sasinë dhe mënyrën e punës, janë të testuara si dhe të zbatuara në praktikë. Të gjitha të drejtat janë të ruajtura.  
Për të gjitha ndryshimet, ribotimet, kopjimet e plota dhe të pjesshme, kërkohet miratimi i plotë i firmës Knauf. 

Të dhënat konstruktive, statike dhe fizike të sistemeve Knauf mund të arrihen vetëm nëse përdoren plotësisht 
komponetë të sistemit Knauf apo produkte të rekomanduara nga Knauf, sipas udhëzimeve përkatëse teknike. 

 

http://www.knauf-ks.com

info@knauf-ks.com

+381 38 543 850

+381 38 733 320


