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Knauf Rotband Uni
Universalus gruntas
Medžiaga, naudojimas, savybės, darbo eiga, techniniai duomenys
Medžiaga
Knauf Rotband Uni – giliai įsiskverbiantis
universalus gruntas. Sudėtyje nėra tirpiklių.
Vandeninė stireno (akrilo) dispersijos suspensija. Sudėtis paremta ilgamete Knauf Bauprodukte bandymų laboratorijos patirtimi.
Paruoštas naudoti gruntas skirtas dulkantiems, gerai įgeriantiems arba pažeistiems
pagrindams sutvirtinti. Naudojamas prieš klojant plyteles, tinkuojant, dažant, klijuojant
tapetus ar glaistant. Dėl didelės įsiskverbimo
gebos jį patariama naudoti įgeriantiems ir
dulkantiems pagrindams. Sutvirtina sienų
paviršius ir kompensuoja įgeriamumo skirtumus (gipsinis tinkas, gipskartonio plokštės).
Galima naudoti prieš dažant kiekvieną tinkuoto paviršiaus sluoksnį.
Sandėliavimas
Galioja apie 12 mėnesių nuo pagaminimo
dienos.

Savybės
Saugoti nuo aukštos temperatūros ir tiesioginių saulės spindulių.
Gabenant ir sandėliuojant temperatūra turi
būti aukštesnė kaip +5 ºC.

 Įgeriantiems ir dulkantiems pagrindams

Pakuotė
1 l butelis
5 l; 10 l kanistras









Naudojimas








Įprasti cemento kalkių pagrindai.
Išorinis tinkas.
Cementinės grindys.
Gipsas.
Cemento ir medienos drožlių plokštės.
Gipsinės plokštės.
Gipskartonio plokštės.



gruntuoti prieš klojant plyteles, tinkuojant,
dažant, klijuojant tapetus ar glaistant.
Sutvirtina paviršių, reguliuoja įgeriamumą,
pagerina sukibimą.
Be tirpiklių ir lakiųjų medžiagų.
Skaidrus ir bekvapis.
Laidus garams ir orui.
Naudojamas sienoms ir grindims.
Tinkamas vidaus patalpoms ir išorei.
Paruoštas naudoti.
Ekonomiškas.

Darbo eiga
Pagrindo paruošimas
Knauf Rotband Uni gruntą galima naudoti ant
apkrovas atlaikančių, stabilių, sausų, tvirtų,
švarių ir nedulkėtų pagrindų. Prieš gruntuojant
pašalinti tepalų ir panašių medžiagų likučius.
Tvirtai sukibusius ir vandeniui atsparius dažus
nušlifuoti ir švariai nuvalyti. Vandeniui neatsparius dažus pašalinti. Gaminį prieš naudojant
gerai išmaišyti.

Paruošti grindų paviršius: pašalinti atplaišas
(nušlifuoti, sušluoti ir susiurbti), įtrūkius pagilinti
ir išvalyti, maždaug kas 20 cm skersai įpjauti ir
užpildyti 3–30 mm storio Knauf Correct masės
sluoksniu.
Gerai įgeriančius paviršius gruntuoti du kartus.
Preparatas turi visiškai įsiskverbti į pagrindą.
Dirbant stengtis, kad ant paviršiaus nesusikauptų labai daug grunto.

Padengimas
Knauf Rotband Uni padengti voleliu, šepečiu
arba teptuku. Dirbti taip, kad nesusikauptų
labai daug grunto ir neatsirastų dėmių. Jei
paviršius labai gerai įgeriantis, darbo eigą
pakartoti. Džiūvimo trukmė priklauso nuo
pagrindo įgeriamumo, patalpos temperatūros ir
oro drėgmės, tačiau visuomet yra ne mažiau
kaip 2 valandos.

Pastabos

Techniniai duomenys

Rekomendacijos

Pagrindo ir oro temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 ºC.
Stengtis patalpose nesukelti dulkių, nes jos gali
nusėsti ant grunto.
Knauf Rotband Uni grunto nemaišyti su kitomis
medžiagomis. Priešingu atveju gali pasikeisti
medžiagos savybės.
Po darbo įrankius gerai nuplauti vandeniu.
Dirbti tik sausoje patalpoje, kai oro ir pagrindo
temperatūra nuo +5 iki +25 ºC. Visi duomenys
galioja, kai temperatūra +23 ºC, o santykinė oro
drėgmė 50 %. Esant kitokioms sąlygoms, džiūvimo trukmė gali būti trumpesnė arba ilgesnė.
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti
vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Darbinė temperatūra

+370 5 213 2222

www.knauf.lt
info@knauf.lt

Išeiga (priklauso nuo
pagrindo įgeriamumo)

nuo +5 iki +25 ºC
apie 100 ml/m²
(sienai)
120–250 ml/m²
(grindims)

Atsparumas
temperatūros poveikiui
(išdžiūvusio)

Šis techninis aprašas apibrėžia gaminio naudojimo sritį ir rekomenduojamą darbo eigą, tačiau
specialisto profesionalo pakeisti negali. Visi
darbai turi būti vykdomi vadovaujantis statybos
ir darbo saugos taisyklėmis. Gamintojas užtikrina gerą produkto kokybę, tačiau naudojimo
sąlygos ir darbo eiga nuo jo nepriklauso. Jei
kyla abejonių, gaminį išbandyti vietoje. Išleidus
šį aprašą visi anksčiau išleisti aprašai nustoja
galioti.

nuo –20 iki +80 ºC

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. Duotosios reikšmės neatleidžia pardavėjo nuo produkto tinkamumo patikrinimo. Leidinys saugomas
autoriaus teisių. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.

