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Techninių duomenų lapas

Putzgrund Mineral
Mineralinis gruntas, naudojamas prieš tinkuojant mineralinius dekoratyviuosius tinkus
Produkto aprašymas

Savybės

Putzgrund Mineral gruntas, skirtas naudoti prieš dengiant mineralinį
dekoratyvųjį tinką, – tai gamykloje paruoštas sausasis mišinys, kurio
pagrindą sudaro baltasis cementas su sukibimą gerinančiais priedais.
Skirtas dirbti rankomis.

■■ Vidaus ir išorės darbams.

Sandėliavimas

■■ Laidus vandens garams ir orui.

Maišus laikyti sausoje vietoje ant medinių padėklų. Galiojimo laikas:
12 mėnesių nuo pagaminimo datos.
Pažeistus maišus užsandarinti ir sunaudoti pirmiausia.

Kokybė

Vykdoma reguliari gamyklos produkcijos kontrolė. Produktas žymimas CE
ženklu.

■■ Mineralinis.
■■ Naudojamas prieš dengiant mineralinį dekoratyvųjį tinką.
■■ Geras sukibimas.
■■ Baltos spalvos.
■■ Tinka dirbti rankomis.
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Mineralinis gruntas, naudojamas prieš tinkuojant mineralinius dekoratyviuosius tinkus
Naudojimas

Putzgrund Mineral – mineralinis gruntas, skirtas paviršiams gruntuoti
prieš juos padengiant mineraliniu dekoratyviuoju tinku. Išsiskiria puikiomis
sukibimo, pagrindo drėgmės įgeriamumo reguliavimo savybėmis. Negalima
gruntuoti gipskartonio plokščių. Tinka vidaus patalpoms ir išorei.
Putzgrund Mineral yra sudedamoji sertifikuotų Knauf Termo Plus P ir Knauf
Termo Plus M išorinių sienų šiltinimo sistemų dalis.
Gruntas naudojamas ant:
mineralinės fasadų šiltinimo sistemos armuojamojo sluoksnio, mineralinių
statybinių pagrindų, tokių kaip cementinio ir kalkių cemento tinkas.

Darbo eiga
Pagrindas ir paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, nedulkėtas, be atplaišų ir išdūlėjimų, neįšalęs,
atlaikantis apkrovas.
Klijiniai, tepantys dažai, atšokę
dažų sluoksniai ir kiti byrantys,
trapūs, silpni sluoksniai

Pašalinti ir, jei reikia, paviršių
remontuoti.

Grunto ruošimas

Putzgrund Mineral (1 kg miltelių) lėtai besisukančiu maišytuvu maišyti
su maždaug 0,6 l švaraus vandens. Palikti brinkti 10 min., tada dar kartą
permaišyti ir, įpilant vandens, nustatyti darbui tinkamą konsistenciją.

Dengimas

Paruoštą gruntą Putzgrund Mineral ant pagrindo tolygiai dengti šepečiu arba
voleliu. Putzgrund Mineral galima suteikti atspalvį naudojant Knauf Compact
Color mineralinius pigmentus. Darbo įrankius tuoj po naudojimo nuplauti
vandeniu. Gruntu aptaškytas vietas valyti, jei įmanoma dar nesudžiūvus, šiltu
vandeniu.

Darbo temperatūra ir aplinkos sąlygos

Oro ir pagrindo temperatūra dengiant Putzgrund Mineral gruntu ir jam
džiūstant turi būti ne žemesnė kaip +5 °C. Būtina saugoti nuo įšalimo, kol
visiškai išdžius. Vengti tiesioginių saulės spindulių ir saugoti nuo lietaus.

Džiūvimas

Kiti darbai tęsiami, kai Putzgrund Mineral visiškai išdžiūsta – maždaug po
24 valandų. Vėsus ir drėgnas oras pailgina džiūvimo laiką. Jei pagrindai
įgeriantys ir užtikrinamas geras vėdinimas, džiūvimo laikas sutrumpėja.

Darbo laikas

Paruoštą mišinį sunaudoti per 3–4 valandas.

Paruošiamieji darbai

Pagrindas turi būti laikantis apkrovas, sausas, tvirtas ir pakankamai stabilus,
nedulkėtas, be palaidų dalių, nepadengtas riebalais, alyva, nešvarumais ir be
druskų apnašų. Kritinės būklės pagrindus patikrinti atliekant sukibimo testą
(kryžmiškai suraižyti ir bandyti atplėšti). Nešvarumams jautrias statybines
konstrukcijas, ypač stiklą, medieną, metalą, natūralų akmenį ir grindų
dangas, prieš darbų pradžią uždengti ar apklijuoti vandeniui atspariomis
apsauginėmis dangomis. Darbo vietą saugoti nuo kritulių ir tiesioginės saulės
spindulių.

Kitos
pastabos

Putzgrund Mineral grunto nemaišyti su kitomis medžiagomis,
nes dėl jų įtakos gali stipriai pasikeisti medžiagos savybės.

Techniniai duomenys
Grūdelio dydis

0–0,6 mm

-

Sukibimo stipris (betonas)

≥ 1,0 MPa

-

Medžiagos techniniai duomenys yra norminiai arba laboratoriniai. Galimi verčių nuokrypiai dėl statybvietės sąlygų įtakos.

Medžiagos išeiga ir sąnaudos
Sąnaudos
kg/m²

Išeiga
m²/maišo (5 kg)

0,17–0,2

~ 27

Medžiagos išeigos duomenys yra apytiksliai. Duomenys priklauso nuo pagrindo savybių ir darbų atlikimo kokybės.

Pakuotė
Pakuotė

Prekės kodas

5 kg maišas
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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.

