K451.ee

Krundid

Knauf Tiefengrund
Niiskustõke-universaalkrunt imavatele pindadele

Materjal

Kasutusala

Omadused

Knauf Tiefengrund (stüreen-akrüüli vesidispersioon) on universaalne krunt seinte, põrandate
ja lagede jaoks.
Sise- ja välitöödeks.

Krunti Knauf Tiefengrund kasutatakse järgmiste
pindade kruntimiseks:
■ betoon
■ tsemendi-lubja baasil aluspinnad
■ kipskrohvid
■ kips-, tsementpaneelid
■ kipsplaadid
■ enne keraamiliste plaatide paigaldamist
■ enne krohvimist
■ enne pahteldamist
■ enne tapeetimist
■ enne värvimist.

■ pealispinda tugevdav
■ imavust vähendav ja naket parandav
■ auru läbilaskev („hingav”)
■ hästi pinda imenduv
■ vähese materjalikuluga
■ värvitu ja lõhnatu
■ ei sisalda lahusteid ega lenduvaid aineid
■ kasutamisvalmis

Ladustamine
12 kuud (temperatuuril üle nulli). Mitte hoida
otsese päikesevalguse mõju all olevates kohtades
ega kõrgel temperatuuril!
Transportida ja säilitada temperatuuril üle
+ 5 ºC.
Pakendus
1 l, art nr 00068664
2 l, art nr 00149083
5 l, art nr 00178872
15 l, art nr 00068662

Krundil Knauf Tiefengrund on väga hea
imendumisvõime - vahend tugevdab imavaid,
tolmuseid ja kahjustunud pindu, ühtlustab pinna
imavust ja kaitseb niiskuse eest (kuid ei ole
auruisolatsiooniks) kipsplaate.



Aluspind

Töö teostamine

Pinna katmine

Pind peab olema kuiv, puhas ja ilma lahustijääkideta. Enne pinnale kandmist tuleb pinnalt
eemaldada kooruvad ja lahtised osad ning
vajaduse korral pind tasandada.
Kruntida võib alles peale lihvimistööde lõpetamist.

Enne kasutamist tuleb krunt Knauf Tiefengrund
alati hästi läbi segada. Krunti kasutatakse
lahjendamata kujul.
Väga imav pind võib vajada korduvat kruntimist.
Krunt Knauf Tiefengrund kantakse peale rulli,
pintsli või harjaga. Vältida loikusid ja nõresid.
Vahend peab täielikult pinda imenduma. Krunti ei
tohi segada teiste materjalidega! See võib krundi
omadusi oluliselt muuta. Kasutatud töövahendid
tuleb kohe veega puhtaks pesta

Orienteeruv kulu
(sõltuvalt pinna imamisvõimest):
seinale
umbes 100 ml/m2,
põrandale
umbes 120-250 ml/m2.
Materjalikulu
1 l pakend
2 l pakend
5 l pakend
15 l pakend

umbes 10-15 m2,
umbes 20-30 m2,
umbes 50-70 m2,
umbes 150-200 m2.

Temperatuuritaluvus
-20 °C kuni +80 °C pärast kuivamist.

Temperatuur / kliima

Kuivamisaeg

Soovitused

Tööd tuleb teha kuivas ruumis, pinna ja õhu
temperatuur peab jääma vahemikku +5°C kuni
+25°C.

Kuivamisaeg sõltub pinna imamisvõimest, ruumi
temperatuurist ja niiskusest, kuid ei ole kunagi
lühem kui 3 tundi.
Edasisi töid võib alustada alles pärast krundi
täielikku kuivamist.
Kõik parameetrid on antud lähtuvalt temperatuurist +23 °C ja suhtelisest õhuniiskusest 50%.
Muudel tingimustel võib kuivamisaeg olla lühem
või pikem.

Materjali silma sattumisel loputada rohke veega
ja pöörduda arsti poole.
Selles juhendis on kirjeldatud materjali peamisi
omadusi ja tööde teostamist, kuid see ei asenda
tööde teostaja oskusi. Tööde teostamisel tuleb
järgida ehitusnorme ning töötervishoiu- ja tööohutuseeskirju. Tootja garanteerib toote kvaliteedi, kuid temast ei sõltu selle kasutustingimused
ega -viis. Kahtluse korral tuleb vahendit enne
kasutamist katsetada.
Käesolev tooteleht tühistab kõik varasemad
tootelehed.

Knauf Tallinn UÜ
Masina 20, 10144 Tallinn

@

Tel +372 6518697
Faks +372 6518691

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on siis tagatud, kui kasutatakse firma
Knauf tarindikomponente või Knauf poolt kirjalikult soovitatud tooteid.

info@knauf.ee

Tootja: KQDXf BDXprRGXNWH 3ROVND 6p. z R.R. -42 RogowieF, *ipsowa , Poola

www.knauf.ee

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükiversioon. Esitatud andmed vastavad tehnika praegusele tasemele. Need ei sisalda täielikult kehtivaid
standardeid, ehitustehnilisi eeskirju ja juhiseid ega tööde teostamise eeskirju, mida peab lisaks tööde tegija arvestama. Meie vastutus kehtib meie materjalide omaduste
osas. Andmed materjalide kulu, koguste ja teostuse osas põhinevad kogemustel ja neid ei ole võimalik teistsuguste tingimuste korral vahetult kasutada.
Kõik õigused kaitstud. Muudatused, kordustrükid, fotomehaaniline ja elektrooniline paljundamine, sealhulgas ka osaliselt, on lubatud üksnes meie kirjalikul loal.

