
K442a.pt Knauf Fita Kurt
Fita de juntas para placas Drystar-Board e PGL

Descrição do produto Campo de utilização Propriedades
Knauf Kurt é uma fita de juntas para placas 
Drystar Board, s/ UNE EN 13963.
A fita têm uma largura de 50 mm. com um 
tratamento especial, branco, que repele à água 
e não se deforma com a humidade.

Armazenagem
Deve armazenar-se o produto em local seco.

Knauf Kurt utiliza-se para:
■ Tratamento de juntas de placas Drystar-Board
■ Tratamento de juntas  de qualquer tipo de

placa PGL.
■ Reparações em paredes interiores de gesso.

■ Alta resistência mecânica
■ Fácil de aplicar
■ Repelente à água
■ Dobra para esquinas interiores

Embalagem
Rolos de 25 m.                       Código: 00099381
Rolos de 75 m.                       Código: 00099382  

Construção em seco 12/2016
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Forma de trabalho
Tratamento de placas PGL
(Adequada para bordes BA, BV, BB) Aplicar a 
massa de juntas Knauf UniK Hydro ou Uniflott 
Hidrófugada nos bordes das placas, uma tira 
aproximada de 80 mm. e 1 mm. de espessura e 
assentar a fita, com a sinalização na face vista.
Uma vez colocada fita, passa-se a espátula 
sobre a mesma, retirando o excesso de material.
Dependendo do tipo de acabamento requerido, 
variam  as demãos de massa a aplicar. A fita é 
adequada tanto para as juntas longitudinais, 
como para as transversais.

Tratamento de juntas de placas Drystar
Aplicar a massa de juntas Drystar Filler nos 
bordes das placas Drystar Board, uma tira 
aproximada de 80 mm. e 1 mm. de espessura e 
assenta-se a fita, com a sinalização na face 
vista.
Uma vez colocada fita, passa-se a espátula 
sobre a mesma, retirando o excesso de material.
A fita é adequada tanto para as juntas longitudi-
nais, como para as transversais.

Reparações
Apenas se deve iniciar a reparação das zonas 
danificadas depois de garantir a estabilização da 
fissura.
A superfície deve estar firme, limpa e seca, 
antes de começar o trabalho.
Deve-se limpar qualquer resto de pintura ou 
acabamento anterior na superfície. Aplicar um 
primário para recuperar a aderência da mesma.
Uma vez seco o primário, colocar a fita sobre a 
fissura com cola branca e pressionar fortemente.
Uma vez seca, aplicar uma demão de massa 
superficial (Knauf Fill & Finish ou Knauf 
Surfacage).

Largura de placa Junta Teto
(10 x 10 m)

Parede
(4 x 2,75 m)

Forro de parede
(4 x 2,75 m)

1200 mm
Longitudinal 0,75 1,5 0,75

Transversal 0,45 s/ necessidade nas juntas horizontais

Consumo de materiais: Tratamento de juntas e superficial (em kg/ml) sem ter em conta as juntas perimetrais e o desperdicio

600 mm
Longitudinal 1,5 3,0 1,5

Transversal 0,45 s/ necessidade nas juntas horizontais

Knauf
  

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução parcial ou total sem a autorização da Knauf GmbH España. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. As informações técnicas, físicas 
e demais propriedades mencionadas neste folheto técnico são resultado da nossa experiência utilizando sistemas Knauf e todos os seus componentes que formam um sistema integral. As 
informações de consumo, quantidades e forma de trabalho provêm da nossa experiência de montagem, mas encontram-se sujeitas a variações que podem ter origem em diferentes técnicas 
de montagem, etc. Pelas dificuldades inerentes, não foi possível ter em conta todas as normas de construção, regras, decretos e demais escritos que possam afetar o sistema. Qualquer 
alteração nas condições de montagem, utilização de outro tipo de materiais ou variação das condições sob as quais foi ensaiado o sistema, pode alterar o seu comportamento e neste caso 
a Knauf não se responsabiliza pelo resultado em consequência do mesmo.

As características de construção, propriedades estáticas e físicas dos sistemas Knauf somente podem ser conseguidas e garanti-
das, utilizando materiais comercializados pela Knauf e seguindo as indicações de montagem dos nossos folhetos técnicos.

Sistemas de Construção em seco Rua Poeta Bocage, 14 D, 1º C, 1600-581 Lisboa

A documentação técnica encontra-se em constante actualização, será sempre necessário
consultar a última versão através da nossa página Web. www.knauf.pt

Telefone de contato:
Tel.: 217 112 750
Fax: 217 112 759

www.knauf.pt
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