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Būk tikras, pasirink AQUAPANEL®

AQUAPANEL® plokščių gruntas
Sintetinė emulsija maksimaliam sukibimui

Medžiaga, naudojimas, darbo eiga, techniniai duomenys
Pakuotė ir sandėliavimas

Naudojimas gruntu

■ 2.5 kg kibiras, 15 kg kibiras
■ Laikyti sausoje, vėsioje ir nuo šalčio apsaugotoje patalpoje.
■ Saugojimo laikas sandarioje pakuotėje yra
12 mėnesių

AQUAPANEL® plokščių gruntas yra paruošta
naudojimui sintetinė emulsija, skirta AQUAcementinių
vidaus
plokščių,
PANEL®
AQUAPANEL® cementinių išorės plokščių
(luboms) ir AQUAPANEL® cementinių grindų
plokščių gruntavimui, maksimaliam plytelių ir
tinko sukibimo su plokšte užtikrinimui.

Prekių kodai: 73789 (2.5 kg), 49279 (15 kg)

Naudojimo sritis
Naudojamas kaip sukibimo gruntas glotniems
arba neįgeriantiems pagrindams (senos
plytelės, bitumo mastika ir t.t.) Užtikrina stiprų
plytelių ir tinko sukibimą.
Naudojamas kaip efektyvus drėgmę stabdantis sluoksnis medienai ir savo sudėtyje medienos turintiems pagrindams, prieš juos
dengiant lyginamaisiais mišiniais, plytelių
klijais ir t.t.

Naudojamas kaip gruntas stipriai drėgmę
įgeriantiems paviršiams (plytos, akytas
betonas ir t.t.)
AQUAPANEL® plokščių gruntas maišomas su
vandeniu lentelėje pateiktu santykiu. Padengiamas ėriuko vilnos voleliu arba teptuku.
Leisti išdžiūti. Žemos temperatūros ir didelė
drėgmė pailgina nurodytą džiuvimo laiką.
Tinka glaistytiems, mažo porėtumo paviršiams, sumažina oro burbuliukų, kylančių iš
pagrindo, susidarymą.
Tinka sienoms ir grindims, luboms – viduje ir
išorėje.

Pagrinas / paruošimas

Darbo eiga

Techniniai duomenys

Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, švarus,
nedulkėtas ir neužterštas rišamosiomis
medžiagomis. Turi būti pašalintos vandeniui
neatsparios dangos ir kitos sukibimą mažinančios medžiagos. Vandeniui atsparus paviršius
turi būti pašiauštas.

AQUAPANEL® plokščių gruntas maišomas su
vandeniu lentelėje pateiktu santykiu. Padengiamas ėriuko vilnos voleliu arba teptuku. Leisti
išdžiūti. Žemos temperatūros ir didelė drėgmė
pailgina nurodytą džiuvimo laiką.

Darbo laikas

Apie 1 min./m2

Darbinė temperatūra / klimatas
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra
neturi būti žemesnė kaip +5°C.

Po darbo įrankius ir įrangą tuoj pat nuplauti
švariu vandeniu.
Jeigu paviršiai atsitiktinai ištepami AQUAPANEL® plokščių gruntu, juos galima nuplauti
švariu vandeniu. Jeigu AQUAPANEL® plokščių
gruntas jau yra išdžiūvęs, jis gali būti pašalintas tik mechaniškai (pvz., skutikliu).

Lentelė
Pagrindas

Skiedimas

Išeiga/m2

Džiuvimo trukmė

(AQUAPANEL gruntas
plokštei / vanduo)

(Koncentrato m ) *

(esant 23 °C ir 50 %
santykiniam drėgnumui)

1:1

50 g

apie. 3 val.

1:2

40 - 60 g

apie. 12 val.

Stipriai įgeriantys pagrindai (plytos, akytas betonas ir t.t.)

1:4

50 - 100 g

apie. 12 val.

Mediena ir savo sudėtyje medienos turintys pagrindai

1:1

60 - 80 g

apie. 6 val.

Senos plytelės, teraco betonas

neskiestas

70 - 100 g

apie. 3 val.
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AQUAPANEL® cementinė grindų plokštė
AQUAPANEL cementinė vidaus plokštė, AQUAPANEL
cementinė išorės plokštė, neįgeriantys pagrindai
(bitumo mastika, teraco betonas ir t.t.)
®
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* Pagal pagrindo įgeriamumą

+370 5 213 2222

www.knauf.lt
info@knauf.lt

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik
Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.
UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222, faks. +370 5 261 9864
Galimi techniniai medžiagų pokyčiai. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius
gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo nuo produkto tinkamumo patikrinimo. Leidinys saugomas
autoriaus teisių. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.

