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Mavčne plošče pritrdimo z razmakom 5 mm od tra-
ku. Nato fugo med ločilnim trakom in robom plošče 
v nivoju zafugiramo s fugirno maso (Knauf Uniflott 
ali Fugenfüller Leicht). Ko se fugirna masa posuši, 
odrežemo odvečne trakove.
Pri ometanju omet nanesemo ob ločilnem traku. Ko 
se omet posuši, odrežemo odvečne trakove.

K432 Knauf Trenn-Fix
Ločilni trak za stične fuge

Izvedba
Ločilni trak Knauf Trenn-Fix s samolepilnim delom 
ob robu prilepimo na zunanjo stran stojine sten-
skega C-, U- ali stropnega U-profila, tako da pre-
ostanek traku čim bolj izstopa na strani, na kateri 
bo obloga. Za zvočno ločitev nanesemo Knaufov 
kit za pregradne stene in profil pritrdimo na steno 
ali strop z vložkom. Ločilni trak na gladke gradbe-
ne elemente (omet, beton, suhomontažna gradnja) 
prilepimo pri stiku. 

Napotek
Pri pleskarskih delih, ki sledijo, moramo prevzeti lo-
čilno fugo na delu stika.

Opis izdelka Uporaba Lastnosti
Knauf Trenn-Fix je papirnat trak s posebno oblo-
go širine 65 mm z lepilom z rastrom na eni strani.

Oblika dobave
50-m rola št. materiala 00057871

Skladiščenje
Skladiščimo v suhih prostorih in zaščitimo pred 
visokimi temperaturami.

Knauf Trenn-Fix uporabljamo: 
■ kot ločilni trak pri stikih površin suhomontažne 
 gradnje z masivnimi gradbenimi deli, 
■ med površinami suhomontažne gradnje,  
 da dosežemo drsno ločitev,
■ kot ločitev ometanih površin namesto  
 senčne fuge.

■ pripravljen za uporabo

■ enostaven nanos

■ ohranja obliko

■ ni težav z oprijemom

1.  Samolepilni ločilni trak Knauf Trenn-Fix pritisne-
mo na stenski C- oz. stenski U-profil.

2. Nanesemo Knaufov kit za pregradne stene in z 
njim zatesnimo stik.

3.  Alternativno ločilni trak nalepimo na gradbeni 
element, ki se stika.

4. Knaufove plošče montiramo z razmakom 5 mm. 5. Montaži plošč sledi fugiranje. 6. Po osušitvi odrežemo odvečne trakove.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Veljajo aktualni predpisi. Naše jamstvo se nanaša le na neoporečno kakovost naših materialov. Podatki o porabi, količinah in izvedbi so empirič-
ne vrednosti, ki se jih v primeru odstopajočih okoliščin ne da brez nadaljnjega prenesti. Vse pravice pridržane. Spremembe, ponatis in fotomehanično razmnoževanje, tudi delno, je dovoljeno 
le ob izrecnem pisnem soglasju podjetja Knauf Ljubljana d.o.o., Dunajska 115, 1000 Ljubljana

Knauf Ljubljana d.o.o., Dunajska c. 115, 1000 Ljubljana Tel.: 01 568 22 79

Konstrukcijske, statične in gradbenofizikalne lastnosti Knaufovih sistemov lahko dosežete le, če zagotovite izključno upora-
bo Knaufovih sistemskih komponent ali izdelkov, ki jih Knauf izrecno priporoča.
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 info@knauf.si
 www.knauf.si
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