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AQUAPANEL® Grundierung
Sukibimo gruntas
Produkto aprašymas

AQUAPANEL® Grundierung gruntas – tai dirbtinių dervų emulsija, naudojama
cementinėms AQUAPANEL® plokštėms gruntuoti. Gruntas pagerina pagrindo
ir armavimo sluoksnio ar plytelių dangos sukibimą.

Sandėliavimas

Laikyti sausose ir vėsiose, teigiamos temperatūros patalpose. Sandėliavimo
laikas nepradarytuose, originaliuose induose apie 18 mėnesių.

Pakuotė
Prekės kodas

Pakuotė

73789

2,5 kg kibiras

49279

15 kg kibiras

K450a.lt AQUAPANEL® Grundierung
Sukibimo gruntas
Naudojimas

Gruntas AQUAPANEL® Grundierung naudojamas cementinėms plokštėms
AQUAPANEL® Cement Board Indoor, AQUAPANEL® Cement Board SkyLite,
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor (lubų konstrukcijos), AQUAPANEL®
Cement Board Floor, AQUAPANEL® Cement Board Floor MF, AQUAPANEL®
Cement Board Floor Tile Underlay gruntuoti, siekiant užtikrinti maksimalų
sukibimą su armavimo sluoksniu ar plytelių danga.
AQUAPANEL® Grundierung naudojamas kaip sukibimą užtikrinantis gruntas,
prieš dengiant plytelių klijus ar glaisto sluoksnį ant glotnių, neįgeriančių
pagrindų, tokių kaip senos plytelių dangos, mozaikinis betonas.
Gruntas sukuria efektyvų drėgmės skverbimąsi stabdantį sluoksnį ant
medinių pagrindų, prieš dengiant plytelių klijus ar glaisto sluoksnį.
Naudojamas kaip sukibimą gerinantis gruntas ant labai stipriai drėgmę
įgeriančių pagrindų, pvz., akytbetonis, silikatas ir pan.
Uždengia pagrindo poras ir taip užkerta galimybę oro burbulams pakilti iš
pagrindo bei leidžia suformuoti lygų paviršių be „kraterių“, lyginant pagrindą
glaistais.
Naudojamas sienoms ir grindims gruntuoti vidaus patalpose ir išorėje (lubų
gruntavimas).

Darbo eiga
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti tvirtas, švarus, sausas, be alyvos, riebalų ir kitų sukibti
trukdančių sluoksnių. Pašalinti vandeniui neatsparius dažų sluoksnius ir kitus
sukibti trukdančius sluoksnius. Vandeniui atsparius, gerai prikibusius dažų
sluoksnius stipriai sušiaušti.

Maišymas

Gruntas AQUAPANEL® Grundierung yra koncentratas ir atitinkamai praskiedžiamas, atsižvelgiant į tai, kokio tipo pagrindas bus gruntuojamas. Skiedimo
santykį žr. lentelėje.

Dengimas

Gruntas padengiamas ėriukų vilnos voleliu arba teptuku ir paliekamas visiškai
išdžiūti. Žema temperatūra ir (arba) didelė oro drėgmė gali stipriai pailginti
grunto džiūvimo laiką.
Po darbo įrankius nedelsiant plauti švariu vandeniu.
Išteptus paviršius gruntui dar neišdžiūvus plauti švariu vandeniu. Jei gruntas
išdžiūsta, jį galima pašalinti tik mechaniniu būdu.

Aplinkos sąlygos

Dirbama tik tada, kai aplinkos ir pagrindo temperatūra yra ne žemesnė nei +5 °C.
Nemaišyti su jokiomis kitomis medžiagomis, išskyrus vandenį.

Darbo laikas

Apie 1 min./m2.

Sąnaudos, skiedimas, džiūvimo laikas
Skiedimas

Pagrindas

Sąnaudos*

Džiūvimo laikas
m2

(gruntas / vanduo)

konc. gruntas į

1:1

50 g

apie 3 val.

Cement Board Indoor,
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor,
AQUAPANEL® Cement Board SkyLite,
sunkiai įgeriantys pagrindai

1:2

40–60 g

apie 12 val.

Ypač gerai įgeriantys pagrindai (akytbetonis, silikatas ir pan.)

1:4

50–100 g

apie 12 val.

Mediniai pagrindai

1:1

60–80 g

apie 6 val.

Senos plytelės, mozaikinis betonas

neskiestas

70–100 g

apie 3 val.

AQUAPANEL® Cement Board Floor

+23 °C ir 50 % santykinė oro
drėgmė

AQUAPANEL®

* Priklauso nuo pagrindo įgeriamumo.
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UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, Lietuva
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.
Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik Knauf sistemos
sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

