
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Knauf Grundiermittel bazë (astar) për 
suvatime të brendshme K 455 
Materiali, fushëveprimi, përpunimi, specifikacionet Botimi 06.04.2014 

Materiali  Fushëveprimi  

Struktura e materialit 
Knauf Grundiermittel është një astar (bazë) me 
rrëshirë artificiale me rezistencë të lartë.  
Paketimi 
15 kg – kovë Nr.iartikullit 72106000 

Ruajtja 
Të ruhet në temperaturën e ambienitit. 
Afatshkurtër (përafërsisht 24 orë). Ndikimi i  
acarit deri – 5 C° nuk shkakton asnjë 
degradim të dukshëm.

Për brenda, për mbushje substrat shumë 
absorbues i fortë,vendoset në sipërfaqet 
(blloqe,siporeks,materiale të perziera...) ku 
absorbimi i lagështis është i fortë (i shpejtë) ku nuk 
lejon një procedur normale operative të suvatimit

Përpunimi  

Përpunimi 
Knauf Grundiermittel dorë e pare (astari) 
sipas aftësisë apsorbuese të bazës suva e 
holluar në raport 1:2 deri 1:5 me ujë, në 
mënyrë të barabartë të spërkatet baza e suva 
ose të zbatohet me një rul fijeqingji ose furçë. 

Temperatura e përpunimit 
Sipërfaqja dhe temperatura e ajrit nuk 
duhet të bjerë nën +5 C° gjatë përpunimit. 

Suvatim 

Suvatimi fillon kur sipërfaqet që duhet 
astarohen janë të thatë përsëri. Definitivisht 
duhet të respektohet për disa orë kohae 
tharjes. Suvatim mbi sipërfaqën ende të 
lagësht të astarimit zvogëlon efektivitetin e 
tyre. 

 
Kërkesat materiale 
rreth 100 g / m2 (paholluar) 

Pastrimi 

Veglat pastrohen menjëherë pas përdorimit 
me ujë. papastërtinë nga Knauf astari 
(spërkatje ose të ngjajshme.),më së miri në 
gjendje të freskët, të fshihen me ujë nga 
sipërfaqet e ndotura. Materialet e thata 
munden, gradualisht me rrëshirë sintetike 
holluese  (acetat etilik ose  tretës të 
ngjashëm) tëbymehen. 

Specifikacionet  

Pos. Përshkrimi Sasia Çmimi njësi Çmimi total 

....... Astarin si pengesë lidhëse  

Produkti: Knauf Grundiermittel ( astar) K 455 
Astar për suvatim të përdoret si mborjtës nga zjarri, sipas udhëzimeve të fabrikës, mbi 
nënshtresat të forta absorbuese të suvas, sipas absorbimit të hollohet me ujë në mënyrë 
të barabartë.   
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   Knauf Prishtinash.p.k.  

Dardani, Rr. Sadik Zeneli, RB 3/3, Nr. 2 Prishtinë 
Kontakti:Tel.: +381(0)38 543 926,  Fax: +381(0)38 543 850,email:info@knauf-ks.comwww.knauf-ks.com 

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 përdoren 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.  

http://www.knauf-ks.comemail: info@knauf-ks.com |Fax: +381 38 543 850, Kontakti: Tel.: +381 38 733 320,

Addresa e zyrës në Prishtinë: Rruga “Ahmet Krasniqi” Kompleksi C Arbëri 10.000 Prishtinë


