
Mûszaki adatlap K467 2006/11

K467 Knauf Uniflott / 
Uniflott impegrált

Alapanyag, alkalmazási terület, tulajdonságok, bedolgozás



Fogadófelület
A gipszkarton és gipszrost építôlemezeknek a
vázszerkezetre szilárdan rögzítve és az illesz-
tési fugáknak tisztának, száraznak és pormen-
tesnek kell lenniük. A Knauf Vidiwall gipszrost
lemezt 5–7 mm-es hézaggal kell szerelni. A hiá-
nyos, sérült felületi részeket glettanyaggal ki
kell tölteni.
A gipszrost vagy gipszkarton szárazaljzat ké-
szítésekor a fogadófelületnek teherbírónak és
teljesen síknak kell lennie.

Hézagoló anyag elkészítése
A Knauf Uniflott és Uniflott impregnált anyagot
– legfeljebb 2,5 kg-ot 1,2 liter tiszta hideg víz-
zel – a víz szintjéig töltve, kéziszerszámmal
vagy lassúfordulatú keverôszárral csomómen-
tesre keverik. 
Szárazaljzat ragasztásához hígabb konziszten-
ciájú anyag szükséges. 
A Knauf Uniflott hézagkitöltôt más anyagokkal
összekeverni nem szabad. Az elkészítô edény-
nek és keverôeszközöknek tisztának és rozs-
damentesnek kell lennie. 

Bedolgozás
Az elkészített alapanyagot legalább két munka-
fázisban, a felület minôségi követelményének
megfelelôen hordják fel. Szilárdulásnak indult
anyag már ne bedolgozható! Ha Knauf Uniflott
hézagkitöltô anyagot erôsen nedvszívó alapra
vékony rétegekben felhordja, az a kötési folya-
mat megváltozásához és késôbb lepattogzáshoz
vezethet. Ezekben az esetekben az fogadófelü-
letet Knauf alapozóval elôzetes kezelését ajánl-
juk. A hézagok kitöltése után 50 perccel a feles-
leges anyagot spatulyával letolják. A széles
spatulyázóval vagy glettvassal felhordott máso-
dik réteget az építôlemezzel síkban kell lehúzni.
A csavarfejek is értelemszerûen glettelendôk.
Kisebb egyenetlenségek közvetlen a kötést
követôen eldolgozhatók. Csiszolni a hézagoló
száradása után kézi vagy gépi csiszolóval egy-
aránt lehet.

Bedolgozási idô
Knauf Uniflott a bekeveréstôl számítottan a szi-
lárdulás kezdetéig, kb. fél órán keresztül meg-
munkálható. Az edényeket és szerszámokat

használat után vízzel azonnal tisztítani kell,
visszamaradt gipszdarabok megrövidíthetik a
következô keverék feldolgozási idejét. 
Bekevert alapanyag víz hozzáadásával és újra
keverésével nem válik újra felhasználhatóvá.

Bedolgozási körülmények
A hézagoló bedolgozási feltétele: legalább +5 °C
levegô-, építmény- és anyaghômérséklet. Hé-
zagolás csak akkor végezhetô, ha a fogadó fe-
lület (gipszkarton) nedvesség vagy hirtelen hô-
mérsékletváltozás hatására alakváltozást már
nem szenvedhet. Nedves technológiákat – pél-
dául aljzatkészítés – célszerû a hézagolás elôtt
elvégezni.

Felületképzés
A hézagolt gipszkarton lemezre csempeburko-
lat készítése esetén csak a hézagokat kell kitöl-
teni. Tapétabevonat, vékonyvakolatok felhordá-
sa után a helyiség egyenletes kiszellôzését és
páraelvezetését biztosítani kell, a hirtelen hô-
mérséklet és nedvesség változás a hézagolás
repedését eredményezheti.
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Anyagösszetétel
A Knauf Uniflott egy speciális gipszbázisú,
mûanyag adalékanyaggal feljavított por alakú
hézagkitöltô gipsz anyag. A Knauf Uniflott imp-
regnálószerrel és az impregnált építôlemez szí-
néhez illeszkedô színezékkel kiegészített por
alakú hézagoló gipsz.

Tárolás
A zsákokat száraz helyen raklapon kell tárolni.
Sérült, kiszakadt zsákokat légmentesen vissza
kell zárni és elsôként kell felhasználni. Tárolási
idô legfeljebb 6 hónap.

Rendelési egységek
Uniflott 25 kg-os zsák cikkszám: 71402000
Uniflott 5 kg-os zsák cikkszám: 71404000
Uniflott impregnált 
5 kg-os zsákcikkszám: 71404100

A Knauf Uniflott és Uniflott impregnált kézi glet-
teléssel alkalmazható:
n Bármely típusú gipszkarton építôlemezek

toldásainak hézagkitöltésére és csavarfejek
glettelésére, gyári élkiképzésen (HRK vagy
HRAK) hézagerôsítô szalag nélkül

n Akusztikus gipszkarton építôlemez derék-
szögû lemezszélek hézagkitöltésére és csa-
varfejek glettelésére

n Knauf Vidiwall gipszrost építôlemeznél le-
meztoldások hézagolására és csavarfejek
glettelésére

n Knauf Vidifloor gipszrost szárazaljzat rend-
szerek illesztéseinek hézagkitöltésére

n Knauf F135 Vidifloor gipszrost szárazaljzat
lemezeinek teljes felületû összeragasztására

n Knauf gipszkarton szárazaljzat rendszerek
illesztéseinek hézagkitöltésére

n Knauf GK építôlemezek építôlemez csíkokra
vékony ágyazatos ragasztására

Javaslat
Vágott szélû gipszkarton lemezek hézagkitölté-
sét ajánlott Knauf Uniflott esetén is hézagerôsítô
szalaggal készíteni.

n Por alakú
n Csomómentesre keverhetô
n Jó tapadóképességû
n Tejföl-sûrûségû konzisztenciával bedolgozható
n Különösnyen bedolgozható
n Kézi és gépi csiszolóval könnyen csiszolható
n Gyors szilárdulás
n Gyors száradás
n Magas vízmegtartó képesség
n Kis száradási zsugorodás
n Szerszámokról könnyen eltávolítható
n Uniflott impregnált csökkentett párafelvétel-

képességû

Feldolgozás
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A mûszaki változás joga fenntartva. Szavatosság csak a kifogástalan minôségû termékekre vonatkozik. Szerkezeti, statikai és épületfizikai
minôség a Knauf-rendszerbôl csak akkor hozható létre, ha kizárólagosan a Knauf-rendszer elemeit használják vagy a Knauf által kifejezetten
ajánlott megbízható termékeket.
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