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K434 Αφρώδης Αυτοκόλλητη Ηχομονωτική Ταινία Knauf 
  Σφράγισμα αρμών ελαφριών χωρισμάτων με γ/σ χωρίς απαιτήσεις ηχομόνωσης 
 

  Περιγραφή Εφαρμογές Ιδιότητες 
 

     Η ηχομονωτική ταινία της Knauf είναι    
αυτοκόλλητη ταινία μιας όψεως, ελαστική και 
αφρώδης. Χρώμα γκρι ανθρακί. Η επιφάνεια 
επικόλλησης είναι εμφανής.  

 
Αποθήκευση 

    Μακριά από παγετό και σε στεγνούς χώρους.   
Χρόνος αποθήκευσης: 12 μήνες 

 
 Διαστάσεις παράδοσης 

 Πλάτος (b) / Πάχος (d) / Μήκος ρολού (R) 

      ■ b = 30 mm / d = 3.2 mm / R = 30 m Material      
         no. 00003467 
      ■ b = 50 mm / d = 3.2 mm / R = 30 m 
         Material no. 00003468 
      ■ b = 70 mm / d = 3.2 mm / R = 30 m 
         Material no. 00003469 
      ■ b = 95 mm / d = 3.2 mm / R = 30 m 
         Material no. 00003470 

 
■ Σφράγισμα αρμών μεταξύ ελαφράς 

τοιχοποιίας και τών συνορευόντων δομικών 
στοιχείων του φέροντα οργανισμού του 
κτιρίου  

■ Σε μεγαλύτερες ανωμαλίες των 
συνορευόντων δομικών στοιχείων η σε 
περίπτωση απαίτησης ηχομόνωσης, 
εφαρμόζεται το Trennwandkitt ή 
χρησιμοποιείται Knauf Fugenfüller Leicht  ή 
Knauf Uniflott για λείανση ή εξομάλυνση 
επιφάνειας για να επιτευχθεί αξιόπιστο 
σφράγισμα αρμών. 
 

 
■ Εύκολη εφαρμογή, σε ρολό 
■ Μόνιμη ελαστικότητα 
■ Καλή πρόσφυση 
■ Plasticizer- free 

    ■ Ελαστικότητα ακόμα σε θερμοκρασίες κάτω 
από το μηδέν (-80ºC) 

    ■ Γρήγορη και καθαρή εφαρμογή 
    ■ Ανθεκτική σε:νερό, αλατόνερο, ανάπτυξη 

μούχλας και μυκήτων, οξείδιο, ακτίνες UV, 
ασθενή αλκάλια, ασθενές οξύ, καιρικές 
συνθήκες.

 
 

Εκτέλεση εργασιών 
 

Επεξεργασία 
        ■ Οι στρωτήρες και οι ορθοστάτες που είναι     
            τοποθετημένοι περιμετρικά της τοιχοποιίας    
           πρέπει να εφαρμόζουν χωρίς κενά και να  
           σφραγίζονται με αφρώδη αυτοκόλλητη   
           ηχομονωτική ταινία. Κατά την στερέωση των  
           προφίλ στα συνορεύοντα δομικά στοιχεία, οι  
           λωρίδες σφράγισης συμπιέζονται. 

    ■ Η αφρώδης ηχομονωτική ταινία επικολλάται   
       καθ’ όλο το μήκος και καλύπτει όλο το πλάτος   
       του περιμετρικού προφίλ.

 
 

    ■ Το πλάτος της αφρώδης αυτο 
       κόλλητης ηχομονωτικής ταινίας, που θα       
       χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τις         
       διαστάσεις του αντίστοιχου προφίλ: 

  UW 50/ CW 50:          b = 50 mm    
  UW 60/ CW 60:           b = 50 mm  
  UW 75/ CW 75:           b = 70 mm  
  UW 100/ CW 100:       b = 95 mm 
  UD 28/27:                    b = 30 mm 

 
 
 Θερμοκρασία επεξεργασίας/ κλίμα 

 Η θερμοκρασία εφαρμογής και του 
υπόβαθρου θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 
+5 ºC και +40ºC.

 
 
 

 
 
 

 Απαιτούμενα υλικά/ 
κατανάλωση 

 

Ηχομονωτική ταινία σφράγισης   Κατανάλωση ανά m/m Αποδοτικότητα ανά 30 m ρολό σε m 

 ανά τ.μ / αρμού 1 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


