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B15.lv Knauf uguns aizsardzības krāsa tēraudam
Produkta apraksts

Produkta apraksts

Knauf ugunsdrošā krāsa tēraudam 
Knauf ugunsdrošā krāsa tēraudam (Knauf Firepaint 
Steel) ir viena komponenta, uz šķīdinātāju bāzes 
veidots, fiziski žūstošs uzbriestošs pārklājums tērauda 
konstrukciju pasīvai aizsardzībai pret celulozes 
degšanu. Pārklājums ir piemērots izmantošanai 
darbnīcā un uz vietas. Knauf ugunsdrošā krāsa 
tēraudam (Knauf Firepaint Steel) ir saņēmusi Eiropas 
tehnisko apstiprinājumu (European Technical Approval) 
15/0811.

Gruntējumi
Oglekļa tērauda virsmām
Knauf ugunsdrošais aizsardzības 
gruntējums K1 
Knauf ugunsdrošais gruntējums K1 (Knauf Firepaint 
Primer K1) ir ļoti ātri žūstošs antikorozīvs gruntējums/
segkārta, kam pievienots antikorozīvs pigments ar cinka 
fosfātu.
Knauf ugunsdrošo gruntējumu izmanto kā vienas/
divu kārtu pretkorozīvo gruntējumu (vai segkārtu tiešai 
uzlikšanai) tērauda konstrukcijām, vispārīgai tērauda 

apstrādei, kā arī smagā un vieglā tērauda nozarē, kur 
nepieciešams ātri žūstošs gruntējums.
Gruntējums paredzēts vispārējai lietošanai, klāšanai uz 
tērauda konstrukciju virsmām iekštelpās un ārā. Tas ir 
piemērots tērauda aizsardzībai
viegla līdz vidēja līmeņa korozīvā vidē.
Galvanizētām jeb cinkotām virsmām
Knauf uguns aizsardzības gruntējums K2 
Knauf ugunsdrošais gruntējums K2 (Knauf Firepaint 
Primer K2) ir divu komponentu epoksīda krāsa. Tā 
sacietē, veidojot elastīgu, cieši pielīpošu pārklājumu ar 
labu abrāzijas un triecienu izturību. Satur cinka fosfātu.
Gruntējums paredzēts karsti cinkotām virsmām, 
alumīnija un nerūsējošā tērauda virsmām mēreni 
korozīvā vidē. Knauf ugunsdrošais gruntējums K2 
ir piemērots arī tad, ja nav iespējams radīt nelīdzenu 
virsmu.

Virsējā kārta:
Knauf ugunsdrošā krāsas segkārta 
Knauf ugunsdrošā krāsas segkārta (Knauf Firepaint 
Finish) ir segkārta, kuras pamatā ir akrila sveķi un 

plastifikators, kas nesatur hloru — optimāla spīduma 
un krāsas saglabāšanai. Fiziski žūst. Izturīga pret 
sālsūdens, alifātisko ogļūdeņražu, kā arī dzīvnieku un 
augu izcelsmes eļļu iedarbību.
Knauf ugunsdrošo krāsas segkārtu izmanto arī Knauf 
ugunsdrošās krāsas sistēmu iekšējam un ārējam 
pārklājumam mēreni līdz stipri korozīvā vidē.
Atšķaidītāji
Knauf ugunsdrošās krāsas atšķaidītājs AL
Knauf ugunsdrošās krāsas atšķaidītājs EP
Knauf krāsa tiek izgatavota un piegādāta tā, lai to 
nevajadzētu atšķaidīt, pieņemot, ka krāsa ir atbilstīgi 
sajaukta/samaisīta.
Taču, ja krāsa jālieto plānā kārtā (piemēram, kā 
aizsargpārklājums) vai arī ja
krāsa kļūst par biezu, proti, zemā temperatūrā, 
var pievienot produktu datu lapā norādītos Knauf 
atšķaidītājus, tādējādi panākot konkrētajam darbam 
piemērotāku konsistenci. Krāsa jāatšķaida pēc iespējas 
mazākā apjomā, jo, to pārāk atšķaidot, var pasliktināties 
krāsojuma kvalitāte.

Izmantošanas joma, īpašības, glabāšana, piegādes veids

Izmantošanas joma 
Knauf ugunsdrošā krāsa tēraudam (Knauf Firepaint 
Steel) tiek izmantota kā reaktīva pārklājuma sistēma 
no konstrukcijas tērauda izgatavotu siju un kolonnu 
aizsardzībai pret aizdegšanos, lai panāktu pietiekami ilgu 
ugunsizturību saskaņā ar standartu EN 13501-2.
Produkts ir apstiprināts, pirms tam veicot apstiprināšanas 
pārbaudi saskaņā ar standartu EN 13381-
8:2010 un ETAG 018.
Knauf ugunsdrošā krāsa tēraudam (Knauf Firepaint 
Steel) paredzēta, lai aizsargātu dažāda izmēra atklātus 
šķērsgriezumus (H un I formas), kā arī taisnstūrveida 
un apaļās dobās kolonnas pret degšanu atbilstīgi 
ugunsizturības klasifikācijai, paredzētajā 350 °C – 750 °C 
temperatūras diapazonā.

Knauf ugunsdrošā krāsa tēraudam 
paredzēta šādam lietojumam.
 Kā briestošs iekšējo un ārējo konstrukcijas tērauda 

elementu ugunsdrošs pārklājums. Piemērota atklātām 
jeb atvērtām sijām, kolonnām un dobām sekcijām.

 Kā remonta un piekrāsojuma pārklājums bojātām 
sekcijām, kas krāsotas ar Knauf ugunsdrošo krāsu 
tēraudam.

 Tiek klāts līdz 1500 mikronu plāns, sauss slānis uz 
vienu krāsas kārtu (līdzvērtīgs 2000 mikronu mitram 
slānim).

 Knauf ugunsdrošā krāsa tēraudam saskaņā ar 
standartu ETA 15/0811 tērauda siju un kolonnu 
aizsardzībai:  

atklātiem H vai I formas šķērsgriezumiem: līdz R240
apaļām, dobām sekcijām: līdz R240 
taisnstūrveida dobām sekcijām: līdz R300

Īpašības
 Viegli klājama
 Ērti lietojama
 Ekonomiska: liels cieto daļiņu apjoms un ātri 

žūst 
 Piemērota lietošanai uz vietas un ārpus tās, 

izmantojot bezgaisa aerosolu
 Piemērota lietošanai telpās un ārā 
 Matēta balta segkārta
 Plašs gruntējumu un apdares slāņu klāsts

Glabāšana
Knauf ugunsdrošā krāsa tēraudam jāglabā sausā, 
ēnainā vietā. Ieteicamā glabāšanas temperatūra: 
5 °C – 40 °C. Knauf ugunsdrošās krāsas tēraudam 
glabāšanas laiks var atšķirties atkarībā no glabāšanas 
apstākļiem. 25 °C temperatūrā glabāšanas laiks 
ir 12 mēneši, sākot no izgatavošanas datuma. 
Glabāšanas laiks var būt īsāks, ja produktus glabā, 
neievērojot Knauf ieteiktos glabāšanas apstākļus. 
Ja glabāšanas laiks pārsniegts, produkti pirms to 
izmantošanas vēlreiz jāpārbauda.

          Piegādes veids
Knauf uguns aizsardzības krāsa tēraudam
20 l spainis izstrādājuma Nr. 528431
Knauf uguns aizsardzības gruntējums K1
20 l spainis izstrādājuma Nr. 528433
Knauf uguns aizsardzības gruntējums K2
5 l spainis izstrādājuma Nr. 528434
Knauf ugunsdrošās krāsas segkārta, balta
20 l spainis izstrādājuma Nr. 528435
Knauf ugunsdrošās krāsas segkārta
20 l spainis izstrādājuma Nr. 528436
Knauf ugunsdrošās krāsas atšķaidītājs AL
5 l spainis izstrādājuma Nr. 528824
Knauf ugunsdrošās krāsas atšķaidītājs EP
5 l spainis izstrādājuma Nr. 528825
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B15.lv Knauf uguns aizsardzības krāsa tēraudam
Tehniskie dati

Knauf uguns aizsardzības krāsa tēraudam

Reakcija uz uguni D-s2, d0
Toņa Nr./krāsas 10 000/balta
Apdare plāna
Cietvielu apjoms, % 75 ± 3
Teorētiskais izplešanās ātrums 1 m2/l līdz 750 mikroniem
Uzliesmošanas temperatūra 23 °C
Īpatnējais svars 1,3 kg/l
Virsmas žūšana 30 minūtes, 20 °C un 750 mikroni
Sausa pieskaroties 35 minūtes, 20 °C un 750 mikroni
Sausa izmantošanai 1 diena, 20 °C un 750 mikroni
VOC (Volatile organic component) saturs 320 g/l
Glabāšanas laiks 12 mēneši

Knauf ugunsdrošais gruntējums K1

Toņa Nr./krāsas 11 150*/pelēka
Apdare plāna
Cietvielu apjoms, % 49 ± 1
Teorētiskais izplešanās ātrums 7 m2/l, 70 mikroni
Uzliesmošanas temperatūra 25 °C
Īpatnējais svars 1,4 kg/l
Sausa pieskaroties 15 minūtes (nepieciešama pienācīga vēdināšana)
Sausa izmantošanai 1 stunda (nepieciešama pienācīga vēdināšana)
VOC (Volatile organic component) saturs 442 g/l

Knauf uguns aizsardzības gruntējums K2

Toņa Nr./krāsas 11 630/balta ar metālisku nokrāsu
Apdare plāna
Cietvielu apjoms, % 55 ± 1
Teorētiskais izplešanās ātrums 11 m2/l, 50 mikroni
Uzliesmošanas temperatūra 30 °C
Īpatnējais svars 1,5 kg/l
Sausa pieskaroties Apm. 3 stundas, 20 °C
Sausa izmantošanai 7 dienas, 20 °C
VOC (Volatile organic component) saturs 389 g/l
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B15.lv Knauf uguns aizsardzības krāsa tēraudam
Tehniskie dati

Knauf uguns aizsardzības krāsas segkārta

Toņa Nr./krāsas 10 000/balta
Apdare spīdīga
Cietvielu apjoms, % 32 ± 1
Teorētiskais izplešanās ātrums 9,1 m2/l, 50 mikroni
Uzliesmošanas temperatūra 25 °C
Īpatnējais svars 1,1 kg/l
Sausa pieskaroties Apm. 1 stunda, 20 °C
Sausa izmantošanai 3–4 stundas, 20 °C
VOC (Volatile organic component) saturs 597 g/l

Knauf uguns aizsardzības krāsas atšķaidītājs AL

Toņa Nr./krāsas 00000/bezkrāsains
Uzliesmošanas temperatūra 23 °C
Īpatnējais svars 0,9 kg/l
VOC (Volatile organic component) saturs 870 g/l

Knauf uguns aizsardzības krāsas atšķaidītājs EP

Toņa Nr./krāsas 00000/bezkrāsains
Uzliesmošanas temperatūra 23 °C
Īpatnējais svars 0,9 kg/l
VOC (Volatile organic component) saturs 857 g/l
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Tērauda siju un kolonnu šķērsgriezuma U/A koeficienta noteikšana 

Sekcijas tips Uguns 

b, h, t vērtība centimetros (cm), A 

Sekcijas tips Uguns 

b, h, t vērtības centimetros (cm), A 

U/A

m-1

U/A

m-1

TēTēTēra dduda iisijjju un kkkolllonnu šķšķšķēēērsg iiriezuma U/U/U/AAA kkko fifiefi iicienttta n ttot iieikškškšana 

Sekcijas tips Uguns 

b, h, t vērtība centimetros (cm), A 

Sekcijas tips Uguns

b, h, t vērtības centimetros (cm), A 

U/A

m-1

U/A

m-1

B15.lv Knauf uguns aizsardzības krāsa tēraudam
Tērauda siju un kolonnu aizsardzība

Gruntējums (neatkarīgi no 
vides kategorijas) Reaktīvais pārklājums Apdares slānis (atkarībā no vides 

izmantojuma kategorijas)

Gruntējums oglekļa tērauda virsmām
Knauf uguns aizsardzības gruntējums K1

Knauf uguns aizsardzības krāsa tēraudam

Kategorijas tips X
(tostarp tips Y, Z1 un Z2)

Knauf uguns aizsardzības krāsas segkārta

Gruntējums galvanizētām jeb cinkotām virsmām:
Knauf uguns aizsardzības gruntējums K2

Kategorijas tips Y
(tostarp tips Z1 un Z2)

Bez apdares slāņa vai ar apstiprināta X tipa 
apdares slāņiem

Vides izmantojuma kategorijas norādītas ETAG 018 2. daļas 2.2.2. sadaļā:

 X tips: lietošanai ārā 

 Y tips: lietošanai telpās un daļēji atklāta novietojuma apstākļos

 Z1 tips: lietošanai telpās lielā mitrumā

 Z2 tips: lietošanai telpās
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Tērauda siju un kolonnu šķērsgriezuma U/A koeficienta noteikšana 

  visi izmēri milimetros (mm)
Minimālais Knauf ugunsdrošās krāsas tēraudam kārtas biezums
Minimālais Knauf ugunsdrošās krāsas tēraudam kārtas biezums atkarīgs no tērauda siju un kolonnu šķērsgriezuma U/A 
koeficienta, tērauda kritiskās temperatūras 
un nepieciešamās ugunsizturības klases.

4 puses

4 puses

4 puses

3 puses

Sekcijas tips Uguns iedarbība

b, h, t vērtības centimetros (cm), A 
laukums kvadrātcentimetros (cm2)

Sekcijas tips Uguns iedarbība

b, h, t vērtības centimetros (cm), A laukums 
kvadrātcentimetros (cm2)

U/A

m-1

U/A

m-1

B15.lv Knauf uguns aizsardzības krāsa tēraudam
Tērauda siju un kolonnu aizsardzība
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Tērauda siju un kolonnu šķērsgriezuma U/A koeficients (m-1)

IPN profils IPE profils HEA profils

3 pušu 4 pušu 3 pušu 4 pušu 3 pušu 4 pušu

B15.lv Knauf uguns aizsardzības krāsa tēraudam
Tērauda siju un kolonnu šķērsgriezuma U/A koeficients

U = sakarsētā virsma
A = šķērsgriezuma laukums (m2) 

Nepieciešamais izsmidzināmās kārtas biezums tiek aprēķināts, pamatojoties uz U/A šķērsgri-
ezuma koeficientu un sekcijas formu.  Norādītās vērtības ir tikai aptuvenas. Tās var nedaudz 
atšķirties atkarībā no velmēto siju ražotāja.

Tērauda sijas un kolonnas 
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Tērauda siju un kolonnu šķērsgriezuma U/A koeficients (m-1)

HEB profils HEM profils Dobās sekcijas

Trīs pušu 4 pušu 3 pušu 4 pušu 4 pušu 4 pušu

B15.lv Knauf uguns aizsardzības krāsa tēraudam
Tērauda siju un kolonnu šķērsgriezuma U/A koeficients
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RF periodam nepieciešamais biezums (mm); tikai siltumā uzbriestošs pārklājums

B15.lv Knauf uguns aizsardzības krāsa tēraudam
Tērauda sijas, trīs pušu atklāti H vai I formas šķērsgriezumi, nepieciešamais aizsargkārtas biezums
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RF periodam nepieciešamais biezums (mm); tikai siltumā uzbriestošs pārklājums

B15.lv Knauf uguns aizsardzības krāsa tēraudam 
Tērauda sijas, 3 pušu atklāti H vai I formas šķērsgriezumi, nepieciešamais aizsargkārtas biezums
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RF periodam nepieciešamais biezums (mm); tikai siltumā uzbriestošs pārklājums

B15.lv Knauf uguns aizsardzības krāsa tēraudam
Tērauda kolonnas, četru pušu atklāti H vai I formas šķērsgriezumi, nepieciešamais aizsargkārtas biezums
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RF periodam nepieciešamais biezums (mm); tikai siltumā uzbriestošs pārklājums

B15.lv Knauf uguns aizsardzības krāsa tēraudam
Tērauda kolonnas, četru pušu atklāti H vai I formas šķērsgriezumi, nepieciešamais aizsargkārtas biezums
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RF periodam nepieciešamais biezums (mm); tikai siltumā uzbriestošs pārklājums

B15.lv Knauf uguns aizsardzības krāsa tēraudam
Tērauda kolonnas, četru pušu apaļas formas sekcijas, nepieciešamais aizsargkārtas biezums
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RF periodam nepieciešamais biezums (mm); tikai siltumā uzbriestošs pārklājums

B15.lv Knauf uguns aizsardzības krāsa tēraudam
Tērauda kolonnas, četru pušu apaļas formas sekcijas, nepieciešamais aizsargkārtas biezums
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RF periodam nepieciešamais biezums (mm); tikai siltumā uzbriestošs pārklājums

B15.lv Knauf uguns aizsardzības krāsa tēraudam
Tērauda kolonnas, četru pušu taisnstūrveida dobas sekcijas, nepieciešamais aizsargkārtas biezums
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RF periodam nepieciešamais biezums (mm); tikai siltumā uzbriestošs pārklājums

B15.lv Knauf uguns aizsardzības krāsa tēraudam
Tērauda kolonnas, 4 pušu taisnstūrveida dobas sekcijas, nepieciešamais aizsargkārtas biezums
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Sagatavošana

B15.lv Knauf uguns aizsardzības krāsa tēraudam
Virsmas sagatavošana, uzklāšana

Pamatnes un virsmas sagatavošana
Oglekļa tērauds
Tīrīšana un attaukošana. Lai atdalītu sāli un ci-
tu piesārņojumu, visa virsma jātīra ar augstspie-
diena ūdens strūklu. Kad virsma ir sausa, veiciet 
abrazīvo skrošstrūklas tīrīšanu vismaz līdz Sa 2½ 
saskaņā ar standartu ISO 8501-1. Ja skrošstrūklas 
tīrīšanas laikā un gruntējuma lietošanas laikā no-
tiek oksidācija, virsma vēlreiz jātīra ar skrošstrūklu 
un vēlreiz jāuzklāj gruntējums.
Ar zināmiem ierobežojumiem var izman-
tot St3 tēraudu. Pirms St3 tīrīšanas attauko-
jiet pamatni un nomazgājiet to ar augstspiedie-
na ūdens strūklu. Esiet īpaši uzmanīgs, lai virs-
ma netiktu pulēta. Izmantojot mehanizētos 
darbarīkus, piemēram, drupinātājveserus, adat-
pistoles un mehanizētās rotējošās stiepļu su-
kas, iespējams sagatavot gruntējuma klāšanai 
piemērotu raupju virsmu. Gādājiet, lai uz attīrītās 
virsmas nebūtu plāvas. Tēraudam, kas sagata-
vots atbilstīgi St3, izmantojiet Knauf ugunsdrošo 
gruntējumu K1 (Knauf Firepaint primer K1). Pēc 
tam lietojiet Knauf ugunsdrošo krāsu tēraudam 

(Knauf Firepaint Steel) un, ja nepieciešams, arī 
segkārtu saskaņā ar parastajiem norādījumiem. 
St3 sagatavošana ieteicama galvenokārt tikai ma-
zu laukumu remontam.

Galvanizēts tērauds
Tīrīšana un attaukošana. Lai atdalītu sāli un ci-
tu piesārņojumu, visa virsma jātīra ar augstspie-
diena ūdens strūklu. Kad virsma ir sausa, lai iz-
veidotu vienmērīgi raupju virsmu, veiciet vieg-
lu abrazīvu tīrīšanu ar skrošstrūklu vai padari-
et virsmu raupjāku ar mehāniskiem līdzekļiem. 
Tad uzklājiet vienu gruntējuma Knauf Firepaint 
Primer K2 kārtu, sekojot, lai DFT nepārsniegtu 
100 mikronus.

Pēc gruntēšanas un pirms Knauf ugunsdrošās 
krāsas tēraudam uzklāšanas, izmantojot 
piemērotu tīrīšanas līdzekli, attīriet virsmu no 
eļļas, smērvielām u.c. Sāls un cits piesārņojums 
jānotīra ar augstspiediena ūdens strūklu. Pirms 
Knauf ugunsdrošās krāsas tēraudam uzklāšanas 
ļaujiet, lai virsma pietiekami ilgi žūst, panākot 

pilnīgu ūdens iztvaikošanu.
Ja rodas neskaidrības par papildu gruntējuma 
piemērotību, noteikti sazinieties ar Knauf. Ar Knauf 
(ar šiem neaprobežojoties) būtu vēlams sazināties 
šādos gadījumos: virsmas piesārņojums, bojājumi 
un defekti, sākotnējs nezināma gruntējuma slānis, 
neapstiprināts gruntējums un pārmērīgi bieza 
sausā gruntējuma kārta.

Gruntējumi
Kopā ar Knauf ugunsdrošo krāsu tēraudam 
(Knauf Firepaint Steel) drīkst izmantot tikai Knauf 
apstiprinātu gruntējumu.
Knauf ugunsdrošo krāsu tēraudam nekādā 
gadījumā nedrīkst klāt tieši uz tērauda virsmas.
Knauf ugunsdrošā krāsa tēraudam jāuzklāj, 
ievērojot norādītā gruntējuma minimālos un 
maksimālos papildu klājuma intervālus. Lūdzu, 
skatiet attiecīgā gruntējuma datu lapu.
Nepārsniedziet maksimālo Knauf ieteiktā 
gruntējuma sausās kārtas biezumu, jo citādi tas 
var negatīvi ietekmēt ugunsizturību.

Lietojums
Lietojuma nosacījumi
Knauf ugunsdrošo krāsu tēraudam (Knauf Fire-
paint Steel) var klāt uz tērauda +5 °C – + 50 °C 
temperatūras diapazonā.
Virsmas temperatūrai vienmēr jābūt par 3 °C 
augstākai nekā kondensācijas temperatūrai, 
bet maksimālais relatīvais mitruma daudzums 
klāšanas laikā nedrīkst pārsniegt 85%.
Vietai, kur lieto Knauf ugunsdrošās krāsas 
tēraudam, jābūt labi vēdināmai, bet optimālai 
žāvēšanai jānodrošina gaisa cirkulācija.
Ja krāsu lieto siltumā, īpaša uzmanība jāpievērš 
tam, lai izvairītos no šķīdinātāja iesprostošanas, 
ko rada pārmērīgi bieza sausā kārta klājumā. 
Lai krāsa šādos apstākļos, labāk žūtu, ieteicams 
uzklāt vairākas plānas kārtas, iegūstot norādīto 
sausās kārtas biezumu (piemēram, divas 
750 μm biezas kārtas vienas 1500 μm biezas 
kārtas vietā). Ja krāsu lieto siltos āra apstākļos, 
nepieļaujiet tiešas saules gaismas ietekmi, lai 
novērstu cietas krāsas virskārtas veidošanos, 
kas savukārt paildzinās kopējo žūšanas lai-
ku šķīdinātāja iesprostošanas dēļ; ja no tiešas 
saules gaismas nevar izvairīties, izmantojiet 
mazāku DFT uz kārtu, lai visa klājuma sistēma 
žūtu ātrāk.
Produktu klāšanas un žūšanas laikā vienmēr ie-
teicams nodrošināt aizsardzību pret kondensāta 
veidošanos un ūdens ietekmi.
Knauf ugunsdrošā krāsa tēraudam (Knauf Fire-
paint Steel) ir relatīvi ļoti viskozs materiāls, kas 
piegādes brīdī parasti rada šķietamas konsis-
tences efektu. Lai pirms lietošanas panāktu 
materiāla viendabīgumu un izjauktu šķietamo 
konsistences efektu, piemērotas plūsmas 
nodrošināšanai lietošanas laikā, materiāls 
īslaicīgi jāpamaisa.  Nemaisiet krāsu pārmērīgi, 
jo tā iespējams izraisīt pastiprinātu šķīdinātāja 

iztvaikošanu.
Klāšanas aprīkojums
Ieteicamais bezgaisa smidzināšanas 
aprīkojums:
(Bezgaisa smidzināšanas dati ir tikai informatīvi, 
un tie var būt jāpielāgo.)

Sūknēšanas attiecība: min. 45:1
Sprauslas izmērs: .017–.023 collas
Sprauslas spiediens 200 bāri/2800 psi
Smidzināšanas leņķis 30–50°.

Pēc lietošanas nekavējoties notīriet aprīkojumu, 
izmantojot Knauf ugunsdrošās krāsas 
atšķaidītāju AL (Knauf Firepaint Finish Thin-
ner AL). Ieteicams izņemt pulverizatora fi ltru. 
Piezīme. Lielāks smidzināšanas šļūtenes dia-
metrs var atvieglot krāsas plūsmu, tā uzlabo-
jot smidzināšanas kvalitāti. Ja nepieciešamas 
garākas šļūtenes, var būt nepieciešams 
palielināt sūknēšanas attiecību līdz 60:1, 
saglabājot maksimālu sūkņa veiktspēju.

Atšķaidīšana
Parasti Knauf ugunsdrošā krāsa tēraudam nav 
jāatšķaida. 5% (tilp.) atšķaidītāju var izmantot ti-
kai vietās, kur lieto zemus DFT (< 225 μm DFT, 
300 μm WFT). Izmantojiet Knauf ugunsdrošās 
krāsas atšķaidītāju AL (Knauf Firepaint fi nish 
thinner AL).

Pēc atšķaidīšanas klājuma nosēšanās 
pretestība samazinās, tādēļ 1500 μm DFT Knauf 
ugunsdrošajai krāsai vairs nevarēs nodrošināt.

Lietojums
Smidzināšana
Krāsošanas laikā tērauda sekcijas ietei-

cams novietot uz balsta steķiem, lai maksimāli 
samazinātu saskares vietu. Labākā darba prak-
se ir „asa” saskare. Tā būs mazāk bojāto vie-
tu, un virsmas nevajadzēs pārkrāsot.  Uzklājot 
Knauf ugunsdrošos produktus vienā vai vairākās 
plānās kārtās, ir īpaši svarīgi iegūt nepārtrauktu, 
viendabīgu krāsas kārtu katrā klājumā. Klāšanas 
paņēmienam jānodrošina labs klājums uz visām 
profi lu virsmām. Ir ļoti svarīgi izmantot parei-
za izmēra sprauslas (ne par lielu) un turēt pul-
verizatoru atbilstīgā un vienmērīgā attālumā no 
apsmidzināmās virsmas; sprauslai vēlams at-
rasties 30–50 cm attālumā no virsmas. Turklāt 
liela uzmanība jāpievērš, lai krāsojot pārsegtu 
malas, atvērumus un stiprinājuma elementu 
aizmugurējās daļas u.c. Tādēļ laba krāsošanas 
darba prakse ir joslu klājuma piemērošana šīm 
virsmām.
Pabeigtam klājumam jāizskatās kā viendabīgai 
plēvei ar gludu virsmu; jālabo virsmas 
nelīdzenumi, piemēram, putekļi, sausais 
smidzinājums, abrazīvās daļiņas.

Klāšana ar otu un rullīti
Ir iespējams izmantot rokas darbarīkus, 
otu vai rullīti, taču krāsojuma slānis tad būs 
nevienmērīgāks, salīdzinot ar bezgaisa krāsu 
smidzināšanas sistēmu, un, lai panāktu norādīto 
sausā klājuma biezumu, vajadzēs uzklāt daud-
zas papildkārtas.
Rokas darbarīku, otas vai rullīša, izmantošana 
ir ieteicama, krāsojot un piekrāsojot galvenokārt 
mazus laukumus, kaut gan labojumus var viegli 
veikt ar špakteli vai apmešanas ķelli.

18



B15.lv Knauf uguns aizsardzības krāsa tēraudam
Biezums

Biezums
Mitrās/sausās kārtas biezums
Lai panāktu, ka pārklājuma sistēma dar-
bojas, kā paredzēts, ir svarīgi nodrošināt 
atbilstīgu sausās kārtas biezumu.
Knauf ugunsdrošās krāsas produk-
tiem nepieciešamais sausās kārtas biez-
ums mainās atkarībā no tērauda profi -
la šķērsgriezuma izmēra un izmantojamā 
tērauda profi la konfi gurācijas. Krāsotājs 
ir atbildīgs par to, lai sausās krāsas 
kārtas biezums uz visām virsmām atbil-
stu specifi kācijām. Tādēļ krāsotāja rīcībā 
jābūt pilnam tērauda sekciju un attiecīgā 
sausās kārtas biezuma parametru sa-
rakstam saskaņā ar konfi gurāciju, tostarp 
informācijai par gruntējamo pušu skaitu.
Lai panāktu, ka darbs tiek veikts atbilstīgi 
specifi kācijām, visas tērauda sekcijas ie-
teicams marķēt saskaņā ar norādīto 
tērauda sekciju un sausās kārtas biezuma 
parametru sarakstu.
Lai nodrošinātu norādīto mitrās kārtas bie-
zumu, klāšanas laikā ieteicams ar mitrās 
kārtas mērinstrumentu bieži mērīt tās bie-
zumu.  Tādējādi darbinieks, kas klāj krāsu, 
ja nepieciešams, varēs pielāgot krāsas 
slāņa biezumu. Lai mitrās kārtas biez-
ums tiktu izmērīts pareizi, izvairieties no 
mērinstrumenta iegremdēšanas apakšējā 
klājumā.
Sausās kārtas biezums jāmēra pilnīgi sau-
sam Knauf ugunsdrošās krāsas (Knauf 
Firepaint) klājumam. Ir svarīgi, lai sausās 
kārtas mērījumi tiktu veikti uz pilnīgi 
izžuvušas krāsas kārtas, citādi mērījumu 
rezultāti var būt nepareizi. Šādiem 
mērījumiem parasti izmanto elektronis-
kos sausās kārtas biezumu mērītājus. 
Krāsotājam jānodrošina, lai sausās 
kārtas biezums atbilstu specifi kācijām. Ja 
izmērītais sausās kārtas biezums ir nepi-
etiekams, jāuzklāj papildu kārta vai jāveic 
piekrāsošana.
Ja pirms klājuma galīgās izžūšanas jāveic 
pārbaudes mērījums, šādus sausās kārtas 
biezuma pārbaudes mērījumus var veikt, 
izmantojot elektronisku DFT mērītāju kopā 
ar ķīli. Lai mērītājs pārlieku neiegrimtu 
mīkstajā klājumā, ķīlis jātur starp klājumu 
un mērītāju. Ja žūšanas pakāpe tiek 
pārbaudīta vietās, kas pakļautas tiešas 
saules gaismas iedarbībai, virsma var 
būt nožuvusi nevienmērīgi.  Uzbriestošais 
pārklājums ir termoplastisks produkts, un, 
ja pēc nožūšanas tas tiek pakļauts siltu-
ma iedarbībai, pārklājums kļūs mīksts. 
Pārklājums kļūs mīksts, pārsniedzot 
40 °C temperatūru. Pārbaudiet žūšanas 
pakāpi vēsākās vietās vai arī dariet to 

rīta stundās, kad tērauda sekcijas ir 
visaukstākās. Ir svarīgi, lai pirms Knauf 
ugunsdrošās krāsas tēraudam sausās 
kārtas mērīšanas un apstiprināšanas ne-
tiktu uzklāta segkārta. Ja segkārta uzklāta 
vietā ar nepietiekami izžuvušu Knauf 
ugunsdrošās krāsas klājumu, pirms re-
monta/piekrāsošanas tā jānoņem.
Krāsas slānis jāuzklāj vienmērīgi, pēc 
iespējas ievērojot specifi kācijas. Neklājiet 
pārmērīgi biezu krāsas kārtu, jo krāsa 
var nosēsties, var rasties plaisas un 
palēnināties šķīdinātāja darbība, kā arī 
paildzināties žūšanas/krāsas papildu 
uzklāšanas laiks.
Maksimālais sausās kārtas biezums, ko 
var iegūt, izmantojot Knauf ugunsdrošo 
krāsu tēraudam (Knauf Firepaint Steel) 
vienā klājumā, ir 1500 μm.
Lietošanas paņēmiens, klājot krāsu 
uz vietas (pēc tērauda konstrukcijas 
uzstādīšanas) un ārpus tās (darbnīcā) 
atšķiras. Klājot krāsu uz vietas, svarīgi 
veikt smidzināšanu ar augstu DFT, 
lai iegūtu nepieciešamajam uguns 
aizsardzības līmenim atbilstīgu klājuma 
biezumu ar minimālu klājuma kārtu skai-
tu. Šādā gadījumā tērauda elementi pēc 
klājuma uzlikšanas nav jāapstrādā; tādēļ 
žūšanas ātrums līdz cietam klājumam nav 
tik svarīgs, ja stāvokļa „sauss pieskaro-
ties” laiks ir īss. Tādēļ ir svarīgi, lai Knauf 
ugunsdrošā krāsa (Knauf Firepaint) tiktu 
uzklāta ar maksimālu DFT skaitu vienam 
klājumam.
Lietojot ugunsdrošo krāsu darbnīcā 
un būvlaukumā pirms konstrukciju 
uzstādīšanas, ir svarīgi, lai uzklātā kārta 
ātri nožūtu un tērauda konstrukcijas varētu 
ātri uzstādīt. Ja nepieciešamais kopējais 
krāsas biezums pārsniedz 3000 μm DFT, 
šķīdinātājs iztvaikos lēnāk, tādēļ, lai krāsa 
žūtu ātrāk, nepieciešams klāt vairākas 
750 μm DFT kārtas vienā klājumā 
(1000 μm WFT) ar vismaz 24 stundu il-
gu papildu uzklāšanas intervālu. Vislabāk 
klājuma žūšanas pakāpi noteikt, stipri 
iespiežot īkšķi klājumā. Ja klājumā nevar 
viegli atstāt iespiedumu, ir iespējams klāt 
nākamo kārtu. (Tehniski ir iespējams klāt 
nākamo kārtu arī ātrāk, taču tas ietekmēs 
visa klājuma sistēmas žūšanas ātrumu.) 
Ja šo padomu ignorē, visas klājuma 
sistēmas žūšanas laiks būtiski palielinās.

Pareizs kārtas biezums
Knauf ugunsdrošās krāsas tēraudam 
sausās kārtas biezumam jāatbilst 
specifi kācijām. Neklājiet pārmērīgi biezu 

kārtu, jo tā tiks paildzināts žūšanas laiks 
un vajadzēt izlietot vairāk krāsas.

Atmosfēras iedarbība
Knauf ugunsdrošo krāsu tēraudam var 
pakļaut vidēji maigiem laika apstākļiem 
līdz sešiem mēnešiem pirms virsējās 
segkārtas uzklāšanas. Ja ietekme ir ilgāka 
vai pastāvīga (C3 vai C4 ietekme saskaņā 
ar ISO12944), Knauf produktiem jāuzklāj 
piemērota segkārta. Peļķes un stāvošs 
ūdens ietekmē klājuma sistēmu; nekādā 
gadījumā nepieļaujiet peļķu veidošanos.
C1 un C2 ietekmes laikā (ISO12944) 
Knauf ugunsdrošo krāsu tēraudam var klāt 
bez segkārtas, taču estētisku apsvērumu 
dēļ var tikt klāta arī segkārta.
Segkārtas
Atkarībā no klājuma sistēmas 
izmantošanas var būt nepieciešama 
segkārta. Apstiprināto segkārtu saraksts 
ir saderīgs ar Knauf ugunsdrošo krāsu 
tēraudam. Kopā ar ugunsdrošo krāsu 
drīkst izmantot tikai Knauf apstiprinātas 
segkārtas.
Krāsotājam jāseko, lai kopējais norādītais 
sausās Knauf ugunsdrošās krāsas 
tēraudam (Knauf Firepaint Steel) kārtas 
biezums tiktu nodrošināts pirms segkārtas 
uzklāšanas. Lai iegūtu pareizu mērījuma 
rezultātu, sausās kārtas biezuma mērījumi 
jāveic uz pilnībā izžuvušas Knauf 
ugunsdrošās krāsas kārtas.
Pirms segkārtas uzklāšanas (vai pa-
pildu Knauf ugunsdrošās krāsas 
tēraudam kārtas uzklāšanas) krāsotājam 
jānodrošina, lai virsma, uz kuras tiek klāta 
Knauf ugunsdrošā krāsa, tiktu attīrīta 
no sāļiem, eļļas, smērvielām vai citiem 
piesārņotājiem.
Segkārta var paildzināt Knauf ugunsdrošās 
krāsas tēraudam žūšanu. Īpašā uzmanība 
jāpievērš vietām, kur kopējais Knauf 
ugunsdrošās krāsas tēraudam sausā 
klājuma biezums pārsniedz 2 mm. Par la-
bu darba praksi tiek uzskatīta uzbriestošā 
pārklājuma žūšanas pakāpes mērīšana 
pirms nākamās kārtas klāšanas. Stin-
gri iespiediet īkšķi klājumā. Klājumā 
nevajadzētu veidoties iespiedumam. Kad 
šāds stāvoklis ir panākts, uz klājuma 
var klāt segkārtu. Akrila segkārtu var 
uzklāt ātrāk, taču, lai visa sistēma žūtu 
iespējami ātrāk, vēl arvien ir ieteicams 
veikt iepriekš minēto „pārbaudi ar īkšķi”. 
Nav nepieciešams iegūt tā dēvēto „naglas 
cietības” stāvokli.
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Apstrāde, remonts un apkope
Lietošana
Veicot konstrukciju krāsošanu ārpus būvlaukuma, 
tērauda sekcijas pēc klājuma sistēmas nožūšanas 
būs jāpārvieto. Ir svarīgi ņemt vērā, ka akri-
la uzbriestošie pārklājumi savu termoplastisko 
īpašību dēļ ir jutīgi pret bojājumiem (arī pēc 
pilnīgas nožūšanas). Jācenšas, cik iespējams, 
samazināt bojājumu rašanās iespējamību, ne-
vis censties novērst tos pavisam. Tādēļ, rīkojoties 
ar krāsotām tērauda sekcijām, esiet īpaši 
uzmanīgs. Ja tērauda sekcijās ir vietas, kas nav 
apsmidzinātas ar briestošo krāsu (piemēram, vi-
etas, kas atstātas tukšas, piemēram, metināšanas/
pieskrūvēšanas vietas), ja iespējams, tur jāuzstāda 
celšanas troses. Šāda rīcība samazinās bojājumu 
apjomu, tātad arī remontam nepieciešamo lai-
ku. Lai mazinātu bojāto vietu laukumu, balsta siju, 
kas parasti ir no koka, skaits jāsamazina līdz mi-
nimumam. Vietas, kur sekcijas balstās pret balsta 
sijām, visdrīzāk tiks bojātas. Nodrošiniet atbilstīgu 
vēdināšanu arī tad, ja produkts tiek uzskatīts par 
sausu. Tādēļ nepārklājiet sekcijas, jo tas ietekmēs 
galīgo žūšanas procesu.
Remonts un apkope

Knauf ugunsdrošo krāsu tēraudam (Knauf Firepaint 
Steel) var izmantot par remonta un piekrāsošanas 
pārklājumu bojātām sekcijām, kas krāsotas ar 
Knauf ugunsdrošo krāsu tēraudam. Pirms remon-
ta pārliecinieties, ka virsma ir tīra un uz tās nav 
piesārņojuma. Noņemiet nenostiprinātās daļas.
Ja krāsas kārtas bojājumi ir dziļi un ir redz-
ams atklāts tērauds, pirms jaunās klājuma 
sistēmas uzklāšanas notīriet attiecīgo vietu līdz 
St 3 (atsevišķu vietu remonts) vai, izmantojot 
abrazīvo skrošstrūklu, līdz minimālajam Sa 2½ 
vai, izmantojot augstspiediena ūdens strūklu, līdz 
Wa 2½  Bojāto vietu apstrādi var veikt ar bezgaisa 
smidzināšanu, otu vai rullīti. Šo darbu veikšanas 
nosacījumiem jāatbilst parasto darba apstākļu 
prasībām. 
Ja bojājumi rodas, kad briestošā krāsa vēl ir mīksta, 
krāsu, iespējams, varēs noņemt ar tīru špakteli. Ie-
teicams vispirms noņemt visu mīksto briestošo 
slāni, bet pēc bojātās daļas klājuma žāvēšanas 
bojātās daļas labot ar bezgaisa smidzināšanas 
otu, rullīti.
Lai veiktu vecāku sistēmu labošanu, pirms jaunās 
klājuma sistēmas lietošanas jānoņem klājuma 

sistēma un kārtīgi jānotīra bojātās vietas ar 
mehānisko darbarīku līdz St 3 (atsevišķu vietu re-
monts) vai, izmantojot abrazīvo skrošstrūklu, līdz 
minimālajam Sa 2½.
Malas paplašiniet līdz veselām un nebojātām 
zonām. Noberziet vaļīgo materiālu. Piekrāsojiet 
līdz pilnas kārtas biezumam.

Knauf ugunsdrošās krāsas klājuma apkopi drīkst 
veikt tikai ar Knauf apstiprinātām segkārtām vai arī 
ar tādiem pašiem Knauf ugunsdrošās krāsas pro-
duktiem, ja segkārtas pirms tam nav izmantotas. 
Knauf ugunsdrošās krāsas produktus nedrīkst klāt 
tieši uz klājuma sistēmām, uz kurām jau uzklātas 
segkārtas.
Bojātās segkārtas vietas nekavējoties jāremontē, 
jo šo zonu apakšā esošais briestošais klājums var 
tikt pakļauts nelabvēlīgu laika apstākļu iedarbībai.
Knauf ugunsdrošās krāsas klājuma sistēmas apko-
pe bez Knauf apstiprinājuma var negatīvi ietekmēt 
Knauf ugunsdrošās krāsas produkta veiktspēju. 
Tādēļ Knauf ugunsdrošās krāsas klājuma sistēmu 
drīkst apkopt tikai, konsultējoties ar Knauf. 

           
Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Pašreizējā versija vienmēr ir derīga. Mūsu garantija attiecas tikai uz produktiem, 
kas ir nevainojamā stāvoklī. Norādītās Knauf sistēmu būvniecības un konstruktīvās, kā arī celtnēm raksturīgās fi zikālās īpašības ie-
spējams nodrošināt, tikai izmantojot Knauf sistēmu materiālus un citus produktus, kurus tieši iesaka šis uzņēmums. Visa izmantoja-
mā materiālu daudzuma un piegādes apjoma pamatā ir empīriski dati, kurus nav viegli piemērot atšķirīgām situācijām. Visas tiesības 
aizsargātas. Labojumu veikšanai, atkārtotiem izdevumiem un fotokopēšanai, tostarp, izvilkumiem, nepieciešama mūsu īpaša atļauja.

         
MēsMēsMēsMēs papat rturturturamam tietietietiesībsībsībsībasas eiveiveiveiktktkt kt tehtehtehtehnisnisnisniskaskaskaskas iizizizmaimaimaimaiņasņas PP. P. Pašrašrašrašreieizeizeizējāējāējāējā veversirsirsirsijajaja ja ievievievie ēnmēnmēr ir ir ir ir dr dr dr d īerīerīgaga. MūMūMūMūsusu gargarantantantantijaijaijaija atatatattietietietiecascas titititikaikaikaikai uz prododuoduoduktiktiktiktiemem, M iiii uzuzuz prprproo

PIEZĪME. Šis dokuments kļūst nederīgs, ja to aizstāj jauna versija.ļļ gg , jj j jj j jj

mm
ss
m g j g ķ g j
aizaizaizaizsarsarsarsargātgātgātgātg asasas.as. LaLaLaLabojbojbojbojjumuumuumuumu veveveveikšikšikšikšanaanaanaanaiii,i, atkatkatkatkārtārtārtārtotiotiotiotiemememem izdizdizdizdevuevuevuevumiemiemiemiem um um um un fn fn fn fotootootootokopkopkopkoppēšaēšaēšaēšanainainainai tt, t, tostostostostarparparparpp ii, i, izvizvizvizvilkulkulkulkumiemiemiemiemmm,m, nepnepnepneppiecieciecieciešiešiešiešamaamaamaama mūmūmūmūsusususu īpaīpaīpaīpap šašašaša atļatļatļatļļaujaujaujaujjaaa.a.aaaaaa

ĪĪ ŠĪ ŠPIEPIEPIEZĪMĪZĪMZĪMEEE. ŠiŠŠiŠis dddokkkum ttent kks kļūsļūļūsttt n ddederīgīrīgs,, ja jja ttto iiaiz ttāstāj jj jj jauna versijaijija.

kk
MMMM

ssss

Norādītās Knauf celtniecības un konstruktīvās, kā arī ēkām raksturīgās fi zikālās īpašības iespējams nodrošināt,
tikai izmantojot Knauf sistēmu materiālus un citus produktus, kurus tieši iesaka šis uzņēmums.


