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Knauf Grundiermittel 
Грунд за хигроскопични основи

Технически лист

Обработка на основата
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Описание
Кнауф Грунд за хигроскопични основи (Knauf Grundiermittel) е 
концентрат от алкално устойчива дисперсия, на основата на синтетична 
смола.

Съхранение - при нормална температура
Краткотраен престой (около 24 часа) на отрицателни температури до 
-5°C не се отразява на качеството.

Опаковка
15 kg - бака

Области на приложение 
За употреба на закрито, за грундиране на силно попиващи повърхности, 
които без предварителна обработка водят до прегаряне на мазилката 
и възпрепятстват нормалната работа, както и преди полагане на суха 
мазилка.

Технически данни
 ■ Разреждане от 1:2 до 1:5 (RT)
 ■ Разходна норма ок. 100 g/m2 (неразреден)
 ■ Работна температура >+ 5 ºC



K455.bg Knauf Grundiermittel
Грунд за хигроскопични основи

Обърнете внимание 
Информационния лист за безопасност! 
www.knauf.bg

2

Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: 0700 300 03

Издание: 2020 г.

Конструктивните, статическите и строително-физичните качества на  системите Кнауф са гарантирани само при
изключителното използване на Кнауф системни компоненти или изрично препоръчани от Кнауф продукти.

 

info@knauf.bg

Тел.: 0700 300 03

www.knauf.bg

Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия 
материал. Конструктивните, статичните и строителнофизическите качества на системите Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти 
или други продукти, само при изричното одобрение на Кнауф България ЕООД. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в 
случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо. Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, 
включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф България ЕООД.

Приложение

Кнауф Грунд за хигроскопични основи се разрежда с вода 1:2 (обемни 
части грунд: обемни части вода) при слабо попиващи повърхности и 
максимално до 1:5 при силно попиващи повърхности и се напръсква
равномерно върху повърхността или се нанася с помощта на мече от 
агнешка кожа, респ. четка.

Температура на работа
Температурата на основата и на въздуха в помещението по време на 
работа трябва да бъде поне + 5 ºC.

Почистване
Инструментите да се почистват с вода веднага след употреба. 
Остатъците (пръски и подобни) от грунда да се избърсват с вода 
още преди да са засъхнали. Засъхнал грунд може да се накисне с 
разредител, съдържащ синтетична смола (ацетилацетат или друг 
подобен).

Нанасяне на мазилката
С нанасянето на мазилката – KNAUF Haftputz (за сцепление), Кнауф 
готова шпакловка, KNAUF мазилка за машинно нанасяне – да се 
започва, когато грундираните повърхности са сухи. При всички случаи 
да се спазва минималното време за съхнене от 6 часа. Нанасяне на
мазилка по още влажни повърхности води до намаляване на ефекта от 
тях.

Продуктовата гама

Описание Опаковка Опаковъчна 
единица

Артикулен 
номер

EAN код

Grundier-
mittel

15 kg 24 кофи/палет 5587 4003982020024


