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Knauf Nivello ir pašizlīdzinošs maisījums grīdai 
uz anhidrīta, speciālā ģipša bāzes, papildināts ar 
speciālām pildvielām un līdzekļiem.
CA-C20-F5 grupas materiāls, saskaņā ar LVS 
EN 13813 prasībām.

Uzglabāšana
6 mēnešus, sausās vietās uz koka paletēm.

Kvalitātes nodrošinājums
Saskaņā ar LVS EN 13813 prasībām ir veikts 
produkta tipa tests, tiek nodrošināta pastāvīga 
ražošanas procesa kontrole. Produkts tiek mar-
ķēts ar CE marķējumu.

Iepakojums
25 kg, art. Nr. 132368

Materiāls
Izmantojams gan dzīvokļu, gan lielu objektu 
būvniecībai.
Kā pašizlīdzinoša virsējā kārta.
Iekšdarbiem. 

n Kārtas biezums 8 - 35 mm
n Viegli lejams, pašizlīdzinošs
n Nedublē pamatnes nelīdzenumus
n Pārbaudīta, konstanta kvalitāte
n Gatavs sausais maisījums
n Izstrādei ar rokām vai mehāniski

Pielietojums Īpašības

Knauf Nivello
Pašizlīdzinošs anhidrīta maisījums grīdai



Materiāla patēriņš
18 kg/m2/10 mm biezā kārtā
Grauda lielums:      līdz 1,2 mm
Spiedes stiprība: > 20 N/mm2

Lieces stiprība: > 5 N/mm2

Izstrādes konsistence/ 
plūstamības pārbaude ar 1,3 l 
mērtrauku: maks. 57 cm
Beramsvars: 1350 kg/m3

Svars pēc izžūšanas:  1800 kg/m3

Ietilpība: 100 kg = ap 55 l masas
Ugunsreakcijas klase:             A1

Pamatne Izstrāde Tehniskie dati

Pašizlīdzinošs anhidrīta maisījums grīdai
Knauf Nivello

Knauf Nivello iejauc ar aptuveni 5 litriem ūdens 
uz maisu (25 kg). Iejaukšanu veic ar lēni rotējo-
šu mikseri, iestrādājot pēc iespējas mazāk gai-
sa. Masai jābūt bez kunkuļiem un ar vienmērīgu 
plūstošu konsistenci (veikt plūstamības kontro-
li). Izstrādi var veikt arī mehāniski ar piemērotu 
jaucējsūkni (piemēram, PFT G4). Noregulē at-
bilstošu konsistenci, regulējot ūdens daudzumu 
(plūstamības pārbaude).
Mazāku, ar mikseri sajauktu daudzumu 
gadījumā javu vienmērīgi izliet no trauka. 
Mehāniskas izstrādes gadījumā, materiālu 
vienmērīgi izliet ar šļūteni, līdz tiek sasniegts 
nepieciešamais līmenis. Virsmas uzlabošana 
un perfekta izlīdzināšana iespējama, lēni rul-
lējot ar adatu rullīti vai lielākiem kārtas biezu-
miem, izmantojot slotu.

Plūstamības pārbaude
Pārbaude jāveic uz gludas, neuzsūcošas pa-
matnes (plēves). Mērīšana notiek pēc 2 minūšu 
plūšanas laika.

Pamatnei jābūt noturīgai, bez plaisām, stingrai, 
tīrai un bez eļļas, krāsas vai šķīdinātāju palie-
kām.
Uzsūcošas pamatnes, kā cements un betons, vis-
pirms apstrādāt ar atšķaidītu Knauf Haftemulsion 
attiecībā 1:3 vai Knauf Estrichgrund attiecībā 1:1 
ar ūdeni.
Stipri uzsūcošas pamatnes noklāt 2x. Ar atšķai-
dītu Knauf Haftemulsion attiecībā 1:5 un pēc 
tam attiecībā 1:3. Ar Knauf Estrichgrund attiecī-
bā 1:2 un pēc tam attiecībā 1:1. 
Neuzsūcošas minerālas pamatnes noklāt ar 
Knauf Haftemulsion attiecībā 1:3. Pirms Knauf 
Nivello izstrādes - gruntējumam jābūt pilnībā 
izžuvušam.
Izlīdzinot pamatnes, kurās iespējama kapilārā 
mitruma klātbūtne, starp pamatni un Nivello 
kārtu jāiestrādā hidroizolācija, piemēram Knauf 
Flex-Dicht.

Deformācijas šuves
Lielāku kārtas biezumu gadījumā, sākot no 
15 mm, jāpārņem ēkas šuves. Darba šuves vei-
do atkarībā no darba posmiem, mašīnas jaudas 
un objekta lieluma.

Citi norādījumi
2 dienas pēc ieklāšanas nodrošināt labu vēdi-
nāšanu. Žūšana: 1 mm kārtas biezuma dienā. 
Nobeiguma segumu var uzklāt, ja paliekošais 
mitrums ir <1% tvaika caurlaidīgiem segumiem, 
bet <0,5% tvaika necaurlaidīgiem segumiem un 
parketam.

Izstrādes laiks
Gaisa un pamatnes temperatūrai izstrādes un 
sacietēšanas laikā jābūt virs +5°C. Sargāt no 
tiešiem saules stariem un stipra caurvēja, ne-
veikt tiešu virsmas apsildi.

Temperatūra / klimats

Izstrādes laiks: ~ 30 min. 
Pa virsmu var staigāt pēc: ~ 24 h 
Virsma pilnībā noslogojama pēc: ~ 3 dienām

+371 67 032 999

www.knauf.lv

info@knauf.lv

SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija, tālr.: (+371) 67 032 999, fakss: (+371) 67 032 969

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas 
nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. 
Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši 
Knauf ieteikti produkti. 

Knauf info centrs:


