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Fassaadid

Knauf Putzgrund mineral
Mineraalne nakkekrunt viimistluskrohvide alla

Materjal

Kasutusala

Knauf Putzgrund mineral on valge tsemendi
baasil valmistatud nakkuvust parandavate
lisandiga mineraalne veega segamisvalmis
kuivsegu aluspindade kruntimiseks enne
viimistluskrohvidega katmist.
Enne kasutamist tuleb kuivsegu veega
segada.
Pinnale kanda käsitsi.

Mineraalsete pindade töötlemiseks, et
parandada nende nakkuvust ja ühtlustada
imamisvõimet enne viimistluskrohvide
pealekandmist.
Väli- ja sisetöödeks.
Krundi valge värvus muudab tumeda pinna
ühtlaselt heledamaks.

Ladustamine
12 kuud, kuivas ruumis puidust kaubaalustel.
Rebenenud kotid korralikult sulgeda ja kinni
katta.
Pakendus
5 kg, art nr 00005765

Omadused
Valge värvusega
Tagab hea nakkuvuse
Lihtsalt kasutatav

2014

Aluspind

Töö teostamine

Tehnilised andmed

Aluspind peab olema kuiv, tolmuvaba, puhas
lahtistest ja lahti kooruvatest osadest, imav,
vett läbilaskev, ei tohi olla külmunud.

1 kg kuivsegu Knauf Putzgrund mineral segada umbes 1 l puhta veega, segada aeglaselt
töötava mikseriga, lasta 10 min paisuda, veel
kord segada ja vajadusel reguleerida segu
konsistentsi, et see oleks tööks sobiv. Kanda harja või pintsliga ühtlaselt pinnale. Krunti
Knauf Putzgrund mineral võib toonida.

Teralisus
Nakketugevus betoonil

Temperatuur / kliima

Töötlemisaeg

Soovitused

Õhu ja pinna temperatuur peab olema töö
tegemise ja kuivamise ajal üle +5 °C.
Niisket pinda kaitsta vihma ja otsese päikesevalguse eest.

Sõltuvalt ilmastikutingimustest tuleb pind
töödelda umbes 3-4 tunni jooksul.
Edasisi töid võib teostada alles pärast täielikku
kuivamist - sõltuvalt temperatuurist umbes 4
tunni möödudes.
Kasutada ainult mineraalsel aluspinnal!

Mineraalset krunti Knauf Putzgrund mineral
ei tohi segada muude materjalidega, kuna
need võivad oluliselt mõjutada materjali
omadusi.
Tööriistad tuleb kohe pärast kasutamist veega
puhastada.

0-0,6 mm
1,0 Mpa

Materjalikulu
1 kg umbes 5-6 m2 kohta.
Kulunäitajad on keskmised ja võivad sõltuvalt
pinna omadustest muutuda.

Kvaliteedigarantii. Kontrollitud tootja laboratooriumis.
Knauf Putzgrund mineral vastab ETAG 004 nõuetele, mis on tõendatud Euroopa tehniliste kinnitustega ETA-10/0390, ETA 10/0320 ja
sertifikaatidega nr 1020-CPD-020-024916 ja nr 1020-CPD-020-024918.
Jaotus vastavalt kemikaale käsitlevatele õigusaktidele
Xi Ärritav
R37/38 Ärritab hingamissüsteemi ja nahka. R41 Silmade kahjustamise tõsine oht. R43 Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust. S2 Hoida lastele
kättesaamatus kohas. S24/25 Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. S26 Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. S28
Nahale sattumisel pesta koheselt rohke veega. S37/39 Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. S46 Kemikaali allaneelamise korral pöörduda
viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.
Jäätmete käitlemine: veega reageerimise järgsed väike kogus jääke võib ära visata koos segaolmejäätmetega. Täiesti tühjad pakendid anda taaskasutusse.
Seotud kujul ja kuivanult ei ole toode ärritav.

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: Knauf SIA, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Läti

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.

