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Materiał

Zakres zastosowania

Obróbka

Skład materiału

Płynny jastrych Knauf FE 50 Largo to idealny
jastrych do domów jednorodzinnych,
szeregowych, wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych i biurowych. Stosowany
jest jako:

Płynny jastrych Knauf FE 50 Largo rozrabiany jest przy pomocy pomp mieszających
(np.: FErro 100, PFT G4/G5 lub innych) z
czystą wodą i wypompowywany na przygotowaną powierzchnię.
Zalecana średnica rozpływu 38-43cm,
ustalana przy pomocy puszki do pomiaru
konsystencji 1,3l na równym, nie chłonnym
podłożu.
W trakcie wylewania woda nie może się
oddzielać od zaprawy!

Płynny jastrych Knauf FE 50 Largo to
fabryczne przygotowana sucha zaprawa
robocznie na bazie siarczanu wapnia, którą
rozrabia się z czystą wodą. Składa się z
anhydrytu, gipsów specjalnych, środków
rozpływnych i wypełniaczy (0-4mm).
Klasyfikacja jakości wg PN EN 13813:
CA -C25-F5

Dane do zamówienia
Worek 30kg
Silos (luzem)

nr art. 452528
nr art. 8245

Jastrych pływający, grubość nominalna
≥ 35 mm;
Jastrych grzewczy; grubość nominalna
≥ 35 mm ponad elementem grzewczym;
Jastrych na warstwie rozdzielczej, grubość
nominalna ≥ 30 mm;
Jastrych zespolony, grubość nominalna
≥ 25 mm.

Dane techniczne
Ciężar właściwy
suchy

ok. 2,0 - 2,1 kg/l

mokry

ok. 2,2 - 2,3 kg/l

ciężar nasypowy
materiału suchego
luzem

1,6 kg/l

wydajność ze 100kg
zaprawa sucha

ok. 53 l

czas obróbki

ok. 60 min.

ok. 19 kg/m²

wytrzymałość na ściskanie
suchy

> 25 N/mm²

wytrzymałość na zginanie
suchy
Rozszerzalność podczas
wiązania

współczynnik rozszerzalności
termicznej
0,016 mm/(m x k)
odczyn

> 5 N/mm²

moduł sprężystości
klasa reakcji na ogień
A1

alkaliczny
ok. 17.000 N/mm²
niepalny

możliwość chodzenia po ok. 24 godzinach

ok. 0,1 mm/m

współczynnik przewodzenia
ciepła
= 1,4 - 1,6 W/mK
Z

Szczeliny dylatacyjne

Wysychanie - układanie okładzin

Płynny jastrych Knauf FE 50 Largo wiąże
bezskurczowo. Szczeliny dylatacyjne, z
wyjątkiem jastrychu grzewczego, nie są
konieczne (wyjątek stanowią szczeliny
dylatacyjne budynku, te należy zachować w
tych samych miejscach na szerokości całego
jastrychu). Dylatacje technologiczne (robocze)
można stosować w zależności od postępu
pracy, wydajności maszyny oraz od wielkości
obiektu.

Jastrych FE 50 Largo stosowany jako
jastrych grzewczy należy dokładnie
osuszyć przed położeniem okładziny!
Zalecenia dotyczące ogrzewania FE 50 Largo:
Rozpoczęcie: 7 dni po wylaniu

Szczeliny dylatacyjne w jastrychu grzewczym:
W zależności od wielkości i planu powierzchni
szczeliny mogą być konieczne. Zaleca się
planowanie szczelin w otworach drzwiowych,
na powierzchniach o długości boku ponad 10m,
przy uskokach, przewężeniach powierzchnii
oraz do oddzielenia powierzchni ogrzewanych
od nie ogrzewanych.
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zużycie materiału
na 1cm grubości jastrychu

1. Ustawić temperaturę zasilania na 25°C i
utrzymać 3 dni.
2. Po 3 dniach ustawić najwyższą temperaturę
(maksymalnie 55°C) i utrzymać (bez obniżania w nocy) aż do momentu, kiedy jastrych
będzie całkiem suchy.
Wartości orientacyjne dla schnięcia przy
maksymalnej temperaturze zasilania:
55°C ok. 10 dni,
45°C ok. 12 dni przy grubości ~50mm, w
przeciwnym razie dłużej.
Kontrola wilgotności szczątkowej przez
nałożenie folii lub pomiar aparatem CM.
3. Po wyschnięciu zredukować temperaturę
zasilania tak, aby temperatura powierzchni
jastrychu osiągnęła 15-18°C.
4. Przed położeniem okładziny skontrolować
wilgotność szczątkową przy pomocy aparatu
CM.
Na FE 50 Allegro, wykonany jako jastrych
grzewczy można układać każdy rodzaj okładziny po osiągnięciu wilgotności szczątkowej ≤
0,3CM-% dla wszystkich rodzajów okładziny.
(Należy zawsze wymagać szczegółowych
zaleceń dotyczących ogrzewania oraz protokołu ogrzewania).

możliwość obciążania
składowanie
zaprawy suchej

od. 3 dniach
do 6 miesięcy

Na FE 50 Allegro bez ogrzewania podłogowego można układać okładzinę po osiągnięciu
wilgotności szczątkowej
≤ 1,0 CM-% dla okładzin paroprzepuszczalnych.
≤ 1,0 CM-% dla okładzin o ograniczonych
parametrach paroprzepuszczalnych, np.: płytki
ceramiczne
≤ 0,5 CM-% dla okładzin paroszczelnych i
parkietu (pomiar aparatem CM).
Czas schnięcia wynosi przy 35mm grubości
jastrychu ok. 3-6 tygodni w zależności od
warunków schnięcia.
Uwaga:
Czas schnięcia jest uzależniony od grubości
jastrychu oraz od: temperatury, wilgotności
powietrza i wymiany powietrza! Ciągłe wietrzenie już od 2 dnia po wylaniu jastrychu przyspiesza proces schnięcia.
Dalsze wskazówki:
Broszura płynne jastrychy Knauf: Konstrukcja i
Technika Obróbki.
Dalsze szczegóły do poszczególnych
zakresów zastosowań w zeszycie technicznym F21.

F322 płynny jastrych Knauf FE 50
Konstrukcje

Verbundestrich,
Jastrych
zespolony,
Nenndicke
grubość ≥≥25
25mm
mm
Podłoże musi być wystarczająco mocne,
powierzchnia porowata, sucha, wolna od
tłuszczu i zarysowań;
Przed wylaniem jastrychu należy
rozprowadzić odpowiedni środek
gruntujący (np.: Knauf Estrichgrund);

Uwaga: Przy podciąganiu wilgoci należy
zastosować uszczelniający mostek
zczepny (np.: Knauf FE-Abdichtung)

Ew. gruntowanie (przy chłonnej
powierzchni) lub taśma dylatacyjna

Płynny jastrych Knauf

Knauf Estrichgrund

Jastrych zespolony
Jastrych na warstwie rozdzielczej, grubość nominalna ≥ 35mm
Na przygotowanym podłożu surowym
układa się warstwę papieru parafinowego
Knauf z zakładami zachodzącymi na siebie
przynajmniej 8cm;

W przypadku podłóg znajdujących się w
bezpośrednim kontakcie z gruntem
(piwnice) konieczne jest zastosowanie
izolacji przeciwwilgociowej (np.: Knauf papa
uszczelniająca Katja Sprint). Na nią jako
warstwę rozdzielczą należy położyć
warstwę papieru parafinowego.

Knauf taśma dylatacyjna
FE 8/100
Płynny jastrych Knauf
Papier parafinowy Knauf

Jastrych na warstwie rozdzielczej
Jastrych pływający, grubość nominalna ≥ 35 mm
Możliwość układania warstw izolacji
zobacz rysunki szczegółowe;
Izolację przykryć papierem parafinowym Knauf ;
W przypadku budynku nie podpiwniczonego na podłoże zastosować
izolacje przeciwwilgociową np.: Knauf
papa uszczelniająca Katja Sprint

Knauf taśma dylatacyjna FE 8/100

Knauf taśma dylatacyjna FE 8/100
Płynny jastrych Knauf FE 50 35mm
Papier parafinowy Knauf
Płyta termoizolacyjna lub wytłumiająca odgłos kroków EPS

Jastrych na warstwie izolacji – strop masywny

Płynny jastrych Knauf FE 50 35mm
Papier parafinowy Knauf
Rozkład obciążenia
9,5mm płyta GK Knauf
Wełna mineralna- płyta wytłumiająca
odgłos kroków lub sucha posypka Knauf

Jastrych na warstwie izolacji – drewniany strop belkowy

Jastrych grzewczy, grubość nominalna ≥ 35 mm
W systemie A, grubość nominalna 35mm
ponad górną krawędzią konstrukcji rur;
Przy jastrychu grzewczym w systemie A
jastrych nanieść ew. w dwóch warstwach;

Płynny jastrych Knauf FE 50 Largo
35mm ponad rurą
Papier parafinowy Knauf

Płynny jastrych Knauf FE 50

Blacha rozprowadzająca ciepło

Warstwa izolacji / płyta nośna

Jastrych grzewczy (SYSTEM A)

35mm

Papier parafinowy Knauf
Płyty izolujące z uformowanymi
rowkami

Jastrych grzewczy (SYSTEM B)

Jastrych w domowych pomieszczeniach wilgotnych (np.: kuchnie i łazienki)
W obszarach wilgotnych należy chronić
jastrych i podłoże przed działaniem wilgoci
stosując izolację przeciwwilgociową, np.:
Knauf Flaechendicht z taśmą uszczelniającą.

Uszczelnienie naroża
taśma Knauf Flaechendicht
Piankowy materiał wypełniając
Zamknięcie szczelin silikonem
sanitarnym Knauf,
Knauf Flaechendicht

Płynny jastrych Knauf FE 50 Largo
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F322 płynny jastrych Knauf FE 50
Protokół ogrzewania

Protokół ogrzewania do gotowości na położenie okładziny
Każda zmiana temperatury zasilania
(ogrzewanie wodne) ew. ustawienia
termostatu podłogowego (ogrzewanie
elektryczne) przy rozpoczęciu ogrzewania oraz przy obniżeniu temperatury musi
zostać dokładnie zapisana co 5K*. Każdą
kontrolę schnięcia należy zaprotokołować.

Inwestor:

Wykonawca ogrzewania:

Miejsce budowy:

Kierownik budowy:

System grzewczy:

Średnia grubość jastrychu:

Wylanie jastrychu dnia:

Pokrycie elementów grzewczych:

min.:
Rozpoczęcie ogrzewania (ogrzewanie
do gotowości na położenie okładziny)::

Kontrola schnięcia (próba foliowa)**

Obniżenie temperatury zasilania:

Ogrzewanie do gotowości na położenie
okładziny zakończone:

mm

Data

Temperatura zasilania
w °C

Podpis

Data

Suche
Tak/nie

Podpis

Data

Temperatura zasilania
w °C

Podpis

Data

Temperatura na zewnątrz
w °C

Podpis

max:

mm

mm

*K = Kelwin; naukowe oznaczenie jednostki
temperatury. Zmiana temperatury o 5K
odpowiada zmianie temperatury o 5°C.
** Nie zastępuje pomiaru aparatem CM
przed położeniem okładziny
Proszę zachować!

Tel. 22 / 5725100
Fax. 22 / 5725102
www.knauf.pl
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Miejscowość / Data

Podpis

Osiągnięcie konstrukcyjnych, statycznych i fizycznych właściwości systemów Knauf jest możliwe, gdy zapewnimy wyłączne
stosowanie składników systemowych Knauf lub zalecanych przez Knauf

Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 W-wa
Zmiany techniczne zastrzeżone. Obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja obejmuje jedynie wysokie cechy naszych materiałów. Wielkości zużycia, ilości i dane wykonawcze są informacjami
wynikającymi z praktycznych doświadczeń, nie mogą być stosowane bez zastrzeżeń w sytuacjach znacznie odbiegających od przeciętnych. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zmiany, przedruki i
rozpowszechnianie fotomechaniczne, również w formie skróconej, wymaga wyraźnej zgody firmy Knauf Sp.z o.o..

