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Knauf Putzgrund

Dispersinis gruntas prieš dekoratyvinius tinkus
Medžiaga, naudojimas, darbo eiga, techniniai duomenys

Medžiaga

Naudojimo sritis

Knauf Putzgrund yra su švariu kvarciniu
smėliu sumaišyta, balta sintetinė dispersija,
pagaminta iš garui laidžių medžiagų.

■ Sienoms ir luboms;
■ Naudojamas viduje;
■ Ant visų įprastinių statybinių pagrindų prieš
dengiant dekoratyviuoju tinku;
■ Kaip nikotiną, ligniną ir kitas gelsvas dėmes
blokuojanti priemonė prieš dažant ar dengiant tapetais;
■ Ant gipso kartono ir gipso plaušo plokščių
prieš gipsinį ir kalkių cemento ar cemento
tinką;

■ Ant neįgeriančių ar silpnai vandenį įgeriančių pagrindų, pvz. betonas prieš dengiant
juos plonasluoksniais tinkais, pvz. Knauf
Multi Finish;
■ Sumažina ir suvienodina pagrindo vandens
įgeriamumą, kas suteikia galimybę kokybiškai atlikti tinkavimo bei dekoravimo darbus.

Darbo eiga

Pastabos

Techniniai duomenys

Pagrindas
Pagrindas turi būti atlaikantis apkrovas,
atsparus lenkimui, sausas, tvirtas, švarus,
nedulkėtas, be tepalo dėmių. Prieš pradedant
gruntuoti būtina pašalinti vandeniui neatsparius
dažus ir kitų sukibimą mažinančių medžiagų
likučius. Vandeniui atsparių dažų sluoksnį
reikia stipriai sušiurkštinti. Likutinę drėgmę
galima nustatyti CM prietaisu. Stipriau
sugeriančius pagrindus prieš tai gruntuoti su
Knauf Haftemulsion ( skiedžiant vandeniu 1:4)
Pagrindo ir oro temperatūra dirbant ir džiūstant
turi būti ne žemesnė kaip +5 °C.

Knauf Putzgrund negalima naudoti, jei temperatūra žemesnė nei +5 °C ar aukštesnė nei +30
°C. Aukšta aplinkos ir pagrindo temperature
trumpina darbo laiką su mišiniu. Vengti tiesioginių saulės spindulių ir skersvėjo. Knauf
Putzgrud visiškai išdžiūvus, dėl galimo dulkių
nusėdimo reikėtų kiek galima greičiau imtis
tolesnių darbų. Jei su Knauf Putzgrund gruntu
dirbama rankomis, į gruntą negalima maišyti
jokių kitų medžiagų. Po darbo įrankius gerai
nuplauti vandeniu. Šviežiai Knauf Putzgrund
gruntu suteptas vietas geriausia nuplauti
vandeniu.

Darbo/pagrindo
temperatūra

Knauf Putzgrund gruntas paruoštas naudoti, jo
skiesti nereikia. Prieš naudojant gerai išmaišyti. Jei daroma ilgesnė pertrauka, išmaišyti
pakartotinai. DĖMESIO. Jei dirbama su
mašina, galima įmaišyti šiek tiek vandens (ne
daugiau kaip 500 ml vandens 5 kg Knauf
Putzgrund), tačiau tokiu atveju dėmių blokavimo efektas sumažėja. Skiestu arba neskiestu
gruntu sodriai tepti pagrindą trumpaplaukiu
avių kailio voleliu, šepečiu, mūrininko teptuku,
voleliu ar kitu įrankiu. Kruopščiai pašalinti
perviršį.
Dengiant stipriai užterštą pagrindą (ligninu,
fenolinėmis dervomis ar pan.) būtina gruntą
dengti dviem sluoksniais.
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nuo + 5ºC iki +30 ºC

Džiūvimo laikas

12 val. +20 ºC esant
65% santykinei oro
drėgmei

Sąnaudos

apie 250 g/m²
(gipskartonio arba gipso
plaušo plokščių
pagrindas)

Spalva

balta

pH vertė

8

Džiūvimo trukmė

Įpakavimas

20 kg kibirai

Prieš atliekant kitus darbus palaukti, kol Knauf
Putzgrund taps nelipnus ir visiškai išdžius (ne
anksčiau kaip po 12 valandų esant +20 °C
temperatūrai ir 65 % santykinei drėgmei. Jei
oras statybos vietoje vėsesnis ir drėgnesnis,
džiūvimo laikas atitinkamai ilgėja.

Sandėliavimas

mažiausiai 18 mėn.

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.

