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AQUAPANEL® Grundierung innen
Polimerinis gruntas
Medžiaga, naudojimas, darbo eiga, techniniai duomenys

Medžiaga

Naudojimas

AQUAPANEL® Grundierung innen gruntas –
paruošta naudoti polimerinė emulsija, naudojama
cementinių plokščių AQUAPANEL Cement Board
Indoor / Outdoor (lubos) / Floor gruntavimui.
Gruntas užtikrina geriausią tinko sukibimą su
AQUAPANEL plokštėmis.

■ Naudojamas kaip sukibimo gruntas, esant
glotniems ir silpnai arba visai neįgeriantiems
pagrindams (pvz., senos keraminės plytelės.).
Norint užtikrinti didelį sukibimo stiprį, klijuojant
keramines plyteles arba glaistant.
■ Kaip efektyvus, drėgmę stabdantis sluoksnis,
naudojamas gruntuojant medinius ir medienos
sudėtyje turinčius pagrindus, prieš juos glaistant
ar klijuojant plyteles.

Sandėliavimas
Laikyti sausoje ir vėsioje, tačiau nuo šalčio
apsaugotoje vietoje.
Galioja 12 mėnesių nuo pagaminimo dienos, jei
laikoma sandarioje originalioje pakuotėje.
Pakuotė
2,5 kg kibiras
15 kg kibiras

Prekės kodas
73789
49279

■ Kaip gruntas, ant stipriai įgeriančių drėgmę paviršių (silikatinės plytos, akytas betonas ir pan.).
■ Glaistytiems, mažo porėtumo paviršiams, praktiškai užkerta oro burbuliukų, kylančių iš pagrindo, susidarymo galimybę.
■ Sienoms, grindims ir luboms, tiek vidaus patalpose, tiek išorėje.

Knauf AQUAPANEL® Grundierung innen
Polimerinis gruntas
Pagrindas

Darbo eiga

Techniniai duomenys

Pagrindo paruošimas
Visi pagrindai turi būti tvirti, sausi, švarūs, nedulkėti ir be atplaišų. Reikia pašalinti vandeniui
neatsparius dažų sluoksnius ir kitas sukibimą mažinančias medžiagas, vandeniui atsparius dažų
sluoksnius – mechaniškai pašiurkštinti.

Gruntas AQUAPANEL Grundierung-innen su
vandeniu maišomas lentelėje nurodytu santykiu.
Užtepti teptuku, ėriuko vilnos voleliu arba šepečiu
ir leisti išdžiūti. Žema temperatūra arba didelė oro
drėgmė prailgina nurodytas džiūvimo trukmes.

Pagrindas

Skiedimas
(gruntas / vanduo)

Sąnaudos / m²
(koncentrato į m² )*

Džiūvimo trukmė
(esant +23 °C temperatūrai
ir 50 % santykinei oro
drėgmei)

AQUAPANEL® Cement Board Floor
cementinė grindų plokštė

1:1

50 g

3 valandos

AQUAPANEL® Cement Board Indoor atspari
vandeniui cementinė plokštė vidaus darbams.
Neįgeriantys pagrindai (teraco betonas ir pan.)

1:2

40–60 g

12 valandų

Stipriai įgeriantys pagrindai
(silikatinės plytos, akytas betonas ir pan.)

1:4

50–100 g

12 valandų

Medienos ir medienos sudėtyje turinčių
plokščių pagrindai

1:1

60–80 g

6 valandos

Sena keraminių plytelių danga

neskiestas

70–100 g

3 valandos

®

Gruntavimo greitis
1 min. / m²
Darbinė temperatūra Medžiagos, aplinkos ir
pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė nei
+5 °C.

Po darbo įrankius ir prietaisus tuojau pat gerai
nuplauti švariu vandeniu. Jei paviršiai gruntu
AQUAPANEL® Grundierung-innen ištepami atsitiktinai, juos galima nuplauti švariu vandeniu.
Jei gruntas AQUAPANEL® Grundierung-innen yra
jau išdžiūvęs, jį galima pašalinti tik mechaniškai
(pavyzdžiui, skutikliu).

* Pagal pagrindo įgeriamumo pobūdį.
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Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik
Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

info@knauf.lt

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222
UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. 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 (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti
patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.

