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Sissejuhatus

Kodu või kontori sisustamisel pööratakse tänapäeval
väga suurt tähelepanu plaatidele. Tegu on ühe
universaalsema materjaliga, mis sobib kasutamiseks
nii siseruumides kui ka õues ning vastab
suurepäraselt ootustele niisketes kohtades. Eri
mustriga, värvitoonides ja stiilis plaate on nii palju,
et nendega saab hõlpsalt luua unikaalse disaini või
sobitada need vastavalt muudele sisekujunduselementidele.
Sama lihtsalt saate plaadid ka ise paigaldada. Tuleb
vaid valida kokkusobivad tooted, et üks tugevamaid
viimistlusmaterjale peaks kaua vastu ja seda oleks
kerge hooldada. Kvaliteetse ja kauakestva pinna
aitavad teil kujundada Knaufi plaatimissegud, mille
valik on nii lai, et leiate nende seast sobiva mis
tahes plaatidele.
Tutvustame rangeimatele standarditele ja ehitusnormidele vastavate Knaufi plaatimissegude sarja,
mille abil saate ellu viia ka kõige julgemad plaatide
viimistluslahendused. Segude valikus on kuut tüüpi
tugevad, efektiivsed ja kvaliteetsed plaatimissegud,
mis vastavad kõige rangematele standarditele ning
kõikidele ehitus- ja kasutusnormidele.
Lisaks pakume Knaufi krunte, hüdroisolatsiooni- ja
vuugitäitematerjale. Need tooted sobivad hästi
kokku Knaufi plaatimissegudega, kindlustades
parima tulemuse.
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Plaatimissegud

PLAATIMISSEGU K1

› Stabiilsele liikumatule pinnale.
› Keraamilistele ja klinkerplaatidele.
› Kõrge algnakkuvus.
› Koormusttaluv.
› Pikendatud paigaldusaeg.
› Vähendatud libisevus.
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Plaatimissegud

Kasutus
Külma- ja veekindel õhukesekihiline segu kandvatele
stabiilsetele pindadele. Kasutatakse keraamiliste
plaatide ja mitteläbipaistvate kaitsekihist puhaste
looduskivist plaatide kinnitamiseks. Sobib kasutamiseks nii siseruumides kui ka õues, seintel ja
põrandatel.
Materjalikulu: 1,8–4,1 kg/m2 (oleneb segukammi
hammaste suurusest).
Aluspinna ettevalmistus ja töö käik
Aluspind peab olema sile ja tugev. See ei või olla
külmunud ega tolmune. Sellel ei või olla värvi- ega
õlijääke. Kui plaadid kinnitatakse krohvitud pinnale,
peab krohv olema vähemalt 10 mm paksune,
ühekihiline ja silumata. Kruntimine: normaalse
imavusega pinnad krunditakse nakkekrundiga
Haftemulsion, rabedad ja tugevalt imavad pinnad
süvakrundiga Tiefengrund. Plaate võib kinnitama
hakata alles siis, kui krunt on täielikult kuivanud.
Kandke valmissegu vajaliku kihina ettevalmistatud
pinnale (segukammi hambad peavad vastama
plaadi suurusele). Suruge plaat tugeva pöördliigutusega segukihile. Kui kinnitussegule moodustub
kelme (katsuge sõrmega), eemaldage segukiht ja
kandke asemele uus. Plaatide paigaldusaeg ja
asendi korrigeerimise võimalus sõltub aluspinnast,
plaatide imavustasemest ja ümbritseva keskkonna
temperatuurist. Vuukimist võib alustada alles pärast
plaatimissegu kivistumist.

Tehnilised andmed
Vastab standardi EN 12004 nõuetele. Klass C1TE

Käidav 24 tunni pärast.

Segu kasutusaeg ~3 tundi

Paigaldusaegne temperatuur +5...+25 °C

Plaatide paigaldusaeg ~30 minutit

Hilisem temperatuurikindlus
–20...+80 °C

Plaatide korrigeerimisaeg ~8 minutit

Säilivusaeg 12 kuud.

Pakend

25 kg

Tootekood

285307
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Plaatimissegud

ELASTNE PLAATIMISSEGU K2

› Sobib põrandaküttega põrandate korral.
› Külmakindel.
› Kahanemis- ja pingevaba.
› Koormusttaluv.
› Pikendatud paigaldusaeg.
› Vähendatud libisevus.
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Plaatimissegud

Kasutus
Külma- ja veekindel õhukese kihina peale kantav
plaatimissegu sobib kandvatele stabiilsetele krohvitud
pindadele ja kipsplaatpindadele. Kasutatakse
keraamiliste plaatide ja kaitsekihist puhaste
mitteläbipaistvate looduskivist plaatide kinnitamiseks.
Sobib põrandaküttega põrandate korral. Sobib
kasutamiseks nii siseruumides kui ka õues, seintel ja
põrandatel.

(katsuge sõrmega), eemaldage segukiht ja kandke
asemele uus. Plaatide paigaldusaeg ja asendi
korrigeerimise võimalus sõltub aluspinnast, plaatide
imavustasemest ja ümbritseva keskkonna
temperatuurist. Vuukimist võib alustada alles pärast
plaatimissegu kivistumist.

Materjalikulu: 1,8–4,1 kg/m2 (oleneb segukammi
hammaste suurusest).
Aluspinna ettevalmistus ja töö käik
Aluspind peab olema sile ja tugev. See ei või olla
külmunud ega tolmune. Sellel ei või olla värvi- ega
õlijääke. Kui plaadid kinnitatakse krohvitud pinnale,
peab krohv olema vähemalt 10 mm paksune,
ühekihiline ja silumata. Kruntimine: normaalse
imavusega pinnad krunditakse nakkekrundiga
Haftemulsion, rabedad ja tugevalt imavad pinnad
süvakrundiga Tiefengrund. Mitteimavad aluspinnad,
puitpinnad, vana plaatkate, lihvitud (poleeritud) või
mosaiikbetoon krunditakse tootega Spezialhaftgrund,
mis tagab nakkuvuse ja tõkestab niiskuse läbitungi.
Lahjendusvahekorrad on ära toodud krundi kirjelduses
(lk 21). Pindadele, millele hakkab mõjuma niiskus,
kantakse hüdroisolatsioonimastiks Flächendicht või
elastne tsement-hüdroisolatsioonimastiks Flex-Dicht.
Kandke valmissegu vajaliku kihina ettevalmistatud
pinnale (segukammi hambad peavad vastama plaadi
suurusele). Suruge plaat tugeva pöördliigutusega
segukihile. Kui kinnitussegule moodustub kelme
Tehnilised andmed
Vastab standardi EN 12004 nõuetele. Klass C2TE

Käidav 24 tunni pärast.

Segu kasutusaeg ~3 tundi

Paigaldusaegne temperatuur +5...+25 °C

Plaatide paigaldusaeg ~30 minutit

Hilisem temperatuurikindlus
–20...+80 °C

Plaatide korrigeerimisaeg ~10 minutit

Säilivusaeg 12 kuud.

Pakend

12 kg

25 kg

Tootekood

288604

260358
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Plaatimissegud

PÕRANDAPLAATIDE PLAATIMISSEGU K3

› Elastne (klass S1), külmakindel.
› Sobib suurepäraselt rõdude, terrasside ja
põrandaküttega põrandate plaatimiseks.

› Kõrge algnakkuvus.
› Koormusttaluv (kontakt plaatidega kuni 100%).
› Kiirelttarduv.
› Sobib eriti hästi suuremõõtmelistele plaatidele.
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Plaatimissegud

Kasutus
Keskmise paksusega ja õhukese kihina kasutatav
elastne kiirelttarduv plaatimissegu sobib iseäranis
suuremõõtmeliste (60 × 60 cm ja suuremate) vett
imavate või mitteimavate plaatide, samuti kaitsekihist
puhaste mitteläbipaistvate looduskivist põrandaplaatide
kinnitamiseks horisontaalsetele pindadele. Rõdude ja
terrasside plaatimiseks. Sobib põrandaküttega
põrandate korral. Sobib kasutamiseks nii siseruumides
kui ka õues.

asemele uus. Plaatide paigaldusaeg ja asendi
korrigeerimise võimalus sõltub aluspinnast, plaatide
imavustasemest ja ümbritseva keskkonna
temperatuurist. Vuukimist võib alustada alles pärast
plaatimissegu kivistumist.

Materjalikulu: 1,9–4,5 kg/m2 (oleneb segukammi
hammaste suurusest).
Aluspinna ettevalmistus ja töö käik
Aluspind peab olema sile ja tugev. See ei või olla
külmunud ega tolmune. Sellel ei või olla värvi- ega
õlijääke. Kruntimine: normaalse imavusega pinnad
krunditakse nakkekrundiga Haftemulsion, rabedad ja
tugevalt imavad pinnad süvakrundiga Tiefengrund.
Mitteimavad aluspinnad, puitpinnad, vana plaatkate,
lihvitud (poleeritud) või mosaiikbetoon krunditakse
tootega Spezialhaftgrund, mis tagab nakkuvuse ja
tõkestab niiskuse läbitungi. Lahjendusvahekorrad on
ära toodud krundi kirjelduses (lk 21). Pindadele,
millele hakkab mõjuma niiskus, kantakse
hüdroisolatsioonimastiks Flächendicht või elastne
tsement-hüdroisolatsioonimastiks Flex-Dicht. Kandke
valmissegu vajaliku kihina ettevalmistatud pinnale
(segukammi hambad peavad vastama plaadi
suurusele). Suruge plaat tugeva pöördliigutusega
segukihile. Kui kinnitussegule moodustub kelme
(katsuge sõrmega), eemaldage segukiht ja kandke
Tehnilised andmed
Vastab standardi EN 12004 nõuetele. Klass C2FES1

Käidav 6 tunni pärast.

Segu kasutusaeg ~1 tund

Paigaldusaegne temperatuur +5...+25 °C

Plaatide paigaldusaeg ~30 minutit

Hilisem temperatuurikindlus
–20...+80 °C

Plaatide korrigeerimisaeg ~15 minutit

Säilivusaeg 12 kuud.

Pakend

25 kg

Tootekood

289132
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Plaatimissegud

ELASTNE PLAATIMISSEGU K4

› Elastne (klass S1), külmakindel.
› Sobib kasutamiseks ebastabiilsetel aluspindadel.
› Vastupidav temperatuurikõikumiste,
vee ja koormuse suhtes.

› Sobib suurepäraselt põrandaküttega põrandate,
terrasside ja rõdude plaatimiseks.

› Sobib olemasoleva keraamilise plaadi peale
uute plaatide kinnitamiseks.

› Kahanemis- ja pingevaba.
› Vähendatud libisevus.
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Plaatimissegud

Kasutus
Õhukese kihina peale kantav ülielastne külma-,
kuuma- ja veekindel plaatimissegu sobib elastsetele
pindadele: Knaufi kuivpõrandatele, niiskuskindlaks
töödeldud puitpindadele (vastavate juhiste järgimisel)
ja järsu temperatuurikõikumisega pindadele. Rõdude
ja terrasside plaatimiseks. Sobib põrandaküttega
põrandate korral. Sobib olemasoleva keraamilise
plaadi peale uute plaatide kinnitamiseks. Sobib
kasutamiseks nii siseruumides kui ka õues.

segukihile. Kui kinnitussegule moodustub kelme
(katsuge sõrmega), eemaldage segukiht ja kandke
asemele uus. Plaatide paigaldusaeg ja asendi
korrigeerimise võimalus sõltub aluspinnast, plaatide
imavustasemest ja ümbritseva keskkonna
temperatuurist. Vuukimist võib alustada alles pärast
plaatimissegu kivistumist. Plaatide kinnitamisel
vanadele plaatidele järgige lisanõudeid.

Materjalikulu: 2,1–4,3 kg/m2 (oleneb segukammi
hammaste suurusest).
Aluspinna ettevalmistus ja töö käik
Aluspind peab olema sile ja tugev. See ei või olla
külmunud ega tolmune. Sellel ei või olla värvi- ega
õlijääke. Kui plaadid kinnitatakse krohvitud pinnale,
peab krohv olema vähemalt 10 mm paksune,
ühekihiline ja silumata. Kruntimine: normaalse
imavusega pinnad krunditakse nakkekrundiga
Haftemulsion, rabedad ja tugevalt imavad pinnad
süvakrundiga Tiefengrund. Mitteimavad aluspinnad,
puitpinnad, vana plaatkate, lihvitud (poleeritud) või
mosaiikbetoon krunditakse tootega Spezialhaftgrund,
mis tagab nakkuvuse ja tõkestab niiskuse läbitungi.
Lahjendusvahekorrad on ära toodud krundi kirjelduses
(lk 21). Pindadele, millele hakkab mõjuma niiskus,
kantakse hüdroisolatsioonimastiks Flächendicht või
elastne tsement-hüdroisolatsioonimastiks Flex-Dicht.
Kandke valmissegu vajaliku kihina ettevalmistatud
pinnale (segukammi hambad peavad vastama plaadi
suurusele). Suruge plaat tugeva pöördliigutusega
Tehnilised andmed
Vastab standardi EN 12004 nõuetele. Klass C2TS1

Käidav 24 tunni pärast.

Segu kasutusaeg ~3 tundi

Paigaldusaegne temperatuur +5...+25 °C

Plaatide paigaldusaeg ~20 minutit

Hilisem temperatuurikindlus
–20...+80 °C

Plaatide korrigeerimisaeg ~10 minutit

Säilivusaeg 12 kuud.

Pakend

5 kg

12 kg

25 kg

Tootekood

281865

281864

281709
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Plaatimissegud

VALGE ELASTNE PLAATIMISSEGU K5

› Valge, elastne, külmakindel.
› Koormusttaluv.
› Sobib klaasi, mosaiigi, marmori ja graniidi jaoks.
› Kahanemis- ja pingevaba.
› Pikendatud paigaldusaeg.
› Vähendatud libisevus.
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Plaatimissegud

Kasutus
Õhukese kihina peale kantav valge elastne
plaatimissegu sobib marmorist seina- ja
põrandaplaatide, nii imavate kui ka väheimavate
normaalmõõtmetes keraamiliste plaatide ning
poolläbipaistvast looduskivist plaatide, keraamiliste
ja klaasmosaiikplaatide kinnitamiseks. Sobib
põrandaküttega põrandate korral. Sobib kasutamiseks
nii siseruumides kui ka õues.

(katsuge sõrmega), eemaldage segukiht ja kandke
asemele uus. Plaatide paigaldusaeg ja asendi
korrigeerimise võimalus sõltub aluspinnast, plaatide
imavustasemest ja ümbritseva keskkonna
temperatuurist. Vuukimist võib alustada alles pärast
plaatimissegu kivistumist.

Materjalikulu: 2–4,1 kg/m2 (oleneb segukammi
hammaste suurusest).
Aluspinna ettevalmistus ja töö käik
Aluspind peab olema sile ja tugev. See ei või olla
külmunud ega tolmune. Sellel ei või olla värvi- ega
õlijääke. Kui plaadid kinnitatakse krohvitud pinnale,
peab krohv olema vähemalt 10 mm paksune,
ühekihiline ja silumata. Kruntimine: normaalse
imavusega pinnad krunditakse nakkekrundiga
Haftemulsion, rabedad ja tugevalt imavad pinnad
süvakrundiga Tiefengrund. Mitteimavad aluspinnad,
puitpinnad, vana plaatkate, lihvitud (poleeritud) või
mosaiikbetoon krunditakse tootega Spezialhaftgrund,
mis tagab nakkuvuse ja tõkestab niiskuse läbitungi.
Lahjendusvahekorrad on ära toodud krundi kirjelduses
(lk 21). Pindadele, millele hakkab mõjuma niiskus,
kantakse hüdroisolatsioonimastiks Flächendicht või
tsement-hüdroisolatsioonimastiks Flex-Dicht. Kandke
valmissegu vajaliku kihina ettevalmistatud pinnale
(segukammi hambad peavad vastama plaadi
suurusele). Suruge plaat tugeva pöördliigutusega
segukihile. Kui kinnitussegule moodustub kelme
Tehnilised andmed
Vastab standardi EN 12004 nõuetele.
Klass C2TES1

Käidav 24 tunni pärast.

Segu kasutusaeg ~3 tundi

Paigaldusaegne temperatuur +5...+25 °C

Plaatide paigaldusaeg ~30 minutit

Hilisem temperatuurikindlus
–20...+80 °C

Plaatide korrigeerimisaeg ~10 minutit

Säilivusaeg 12 kuud.

Pakend

5 kg

25 kg

Tootekood

527968

289012
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Plaatimissegud

KIIRELTTARDUV ELASTNE
PLAATIMISSEGU K6

› Elastne, kiirelttarduv.
› Külmakindel.
› Koormusttaluv.
› Kõrge algnakkuvus.
› Kasutusvalmis 4 tunni möödudes.
› Sobib ideaalselt remonttöödeks.
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Plaatimissegud

Kasutus
Õhukese kihina kasutatav elastne kiirelttarduv
plaatimissegu sobib suure koormusega kandvatele
ja stabiilsetele pindadele. Kasutatakse pindadel, kus
on vaja kiiret koormuskindlust: treppidel, koridorides,
sanitaarruumides. Kasutatakse keraamiliste plaatide
ja mitteläbipaistvate kaitsekihist puhaste looduskivist
plaatide kinnitamiseks. Sobib põrandaküttega
põrandate korral. Sobib kasutamiseks nii
siseruumides kui ka õues.

tugeva pöördliigutusega segukihile. Kui
kinnitussegule moodustub kelme (katsuge sõrmega),
eemaldage segukiht ja kandke asemele uus. Plaatide
paigaldusaeg ja asendi korrigeerimise võimalus
sõltub aluspinnast, plaatide imavustasemest ja
ümbritseva keskkonna temperatuurist. Vuukimist
võib alustada alles pärast plaatimissegu kivistumist.

Materjalikulu: 1,9–3,9 kg/m2 (oleneb segukammi
hammaste suurusest).
Aluspinna ettevalmistus ja töö käik
Aluspind peab olema sile ja tugev. See ei või olla
külmunud ega tolmune. Sellel ei või olla värvi- ega
õlijääke. Kui plaadid kinnitatakse krohvitud pinnale,
peab krohv olema vähemalt 10 mm paksune,
ühekihiline ja silumata. Kruntimine: normaalse
imavusega pinnad krunditakse nakkekrundiga
Haftemulsion, rabedad ja tugevalt imavad pinnad
süvakrundiga Tiefengrund. Mitteimavad aluspinnad,
puitpinnad, vana plaatkate, lihvitud (poleeritud) või
mosaiikbetoon kruntida tootega Spezialhaftgrund,
mis tagab nakkuvuse ja tõkestab niiskuse läbitungi.
Lahjendusvahekorrad on ära toodud krundi
kirjelduses (lk 21). Pindadele, millele hakkab
mõjuma niiskus, kantakse hüdroisolatsioonimastiks
Flächendicht või tsement-hüdroisolatsioonimastiks
Flex-Dicht. Kandke valmissegu vajaliku kihina
ettevalmistatud pinnale (segukammi hambad
peavad vastama plaadi suurusele). Suruge plaat
Tehnilised andmed
Vastab standardi EN 12004 nõuetele. Klass C2F

Käidav 4 tunni pärast.

Segu kasutusaeg ~25 minutit

Paigaldusaegne temperatuur +5...+25 °C

Plaatide paigaldusaeg ~15 minutit

Hilisem temperatuurikindlus
–20...+80 °C

Plaatide korrigeerimisaeg ~8 minutit

Säilivusaeg 12 kuud.

Pakend

5 kg

25 kg

Tootekood

527970

289017
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KRUNDID
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Krundid

NAKKEKRUNT SPEZIALHAFTGRUND
TAGAB NAKKE JA TÕKESTAB NIISKUSE
LÄBITUNGI
› Lahustivaba kontsentraat.
› Moodustab mitteimavatele aluspindadele nakkuva kihi.
› Toimib kaitsekihina, mis ei lase niiskusel puitpindadesse
imenduda.

› Vähendab ja ühtlustab aluspinna imavust.
› Katab poorid ja parandab nakkuvust tugevalt imavate
aluspindadega.

› Pigmenditud roosa värviga.
› Sobib sise- ja välistöödeks.
Kasutus
Kasutamiseks seintel ja põrandatel. Moodustab
nõrgalt imavatel või täielikult mitteimavatel pindadel
(nagu tihedal betoonil, tsementplaatidel, samuti
vanal plaatkattel ja mosaiikbetoonil) aluspinna ja
plaatimissegu või põrandapahtli vahele nakkesilla.
Krunt parandab nakkuvust väga tugevalt niiskust
imavatel pindadel, nagu poorbetoonil, silikaadil jms.
Toode Spezialhaftgrund sobib kasutamiseks nii
siseruumides kui ka õues.
Materjalikulu:
Tugevalt imavad pinnad ~50–100 g/m²
(kontsentraat);
mitteimavad aluspinnad ~40–60 g/m²
(kontsentraat);
puitpinnad ~60–80 g/m² (kontsentraat);
vana plaatkate, mosaiikbetoon ~70–100 g/m²
(kontsentraat).

Tehnilised andmed

Aluspinna ettevalmistus ja töö käik
Aluspind peab olema tugev, puhas ja kuiv. Sellel ei
tohi olla õli-, rasva- ega muid kihte, mis takistavad
nakkumist. Eemaldage vesilahustuvad värvi- ja muud
nakkumist takistavad kihid. Hästi nakkunud
veekindlad värvikihid tuleb tugevalt karestada.
Eemaldage puitpindadelt kahjurid, hallitusseened,
vaha, lakk, hooldusvahendite jäägid jms. Lihvige
puidust lauad ja puhastage need hoolsalt
lihvimistolmust. Kinnitage lahtised lauad tugevalt
aluspinna külge. Plaadid peavad olema deformeerumata ja tugevalt kinnitatud ning uputatud
vuugid kinni liimitud. Vuugid ja väikesed lõhed saab
täita tootega Acryl. Lahjendage krunti veega vastavalt
aluspinnale järgmiselt: tugevalt imavad pinnad
vahekorras 1:4, mitteimavad 1:2, puidust aluspinnad
1:1 ja vana plaatkatte korral lahjendamata. Kandke
krunt värvirulli, kruntimisharja või laia pintsli abil
ühtlaselt ja rikkalikult pinnale ning hõõruge see
korralikult sisse. Eemaldage kohe ülejääk.
Kuivamisaeg sõltub pinna imamisvõimest, ruumi
temperatuurist ja õhuniiskusest. Töid võib jätkata
alles siis, kui krunt on täielikult kuivanud.

Aluspinna ja õhutemperatuur alates +5 °C

Temperatuuritaluvus pärast kuivamist
–20...+80 °C

Roosat värvi kontsentraat

Säilivusaeg 18 kuud tootmiskuupäevast.

Pakend

1 kg

2,5 kg

5 kg

Tootekood

47851

47852

220628
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Krundid

NIISKUSTÕKE-SÜVAKRUNT TIEFENGRUND
IMAVATELE PINDADELE
› Hästi pinda imenduv, parandab nakkuvust.
› Reguleerib aluspinna imavust.
› Veeauru ja õhku läbilaskev.
› Seob lihvimisel tekkinud peened osakesed.
› Kasutusvalmis, lahustivaba, ei kahjusta keskkonda.
› Takistab järgmiste pahtlikihtide pealekandmisel õhumullide teket.
Kasutus
Kasutamiseks seintel, lagedel ja põrandatel. Sobib
kasutamiseks nii siseruumides kui ka õues. Sobib
hea imavusega pindade (nt kips-, lubi-,
lubitsementkrohvi, kuivpõrandakatete, kipskartongja kipskiudplaatide, kips- ja tsementpõrandate)
kruntimiseks enne pahteldamist, tasandus- või
plaatimisseguga katmist, värvimist või tapeetimist.
Sobib eriti hästi rabedate või kergelt kriidiste
pindade (nt värskelt lihvitud isetasanduvate
kipspõrandate) sidumiseks.

määrdeainete ja muu sarnase jäägid. Tugevasti
pinna külge nakkunud veekindel värv lihvige maha
ja puhastage korralikult. Eemaldage vesilahustuv
värv. Segage toode enne kasutamist hästi läbi. Väga
tugevalt imavaid pindu kruntige kaks korda. Aine
peab täielikult pinda imenduma. Jälgige töötamisel,
et pinnale ei koguneks väga palju krunti. Kasutage
süvakrundi Tiefengrund pinnale kandmiseks rulli,
harja või pintslit ning hõõruge vahend korralikult
aluspinda. Kuivamisaeg sõltub pinna imamisvõimest,
ruumi temperatuurist ja õhuniiskusest. Töid võib
jätkata alles siis, kui krunt on täielikult kuivanud.

Materjalikulu: 100 ml/m2 (seinad);
120–250 ml/m2 (põrandad).
Aluspinna ettevalmistus ja töö käik
Toodet Tiefengrund võib kasutada kandevõimelistel
tugevatel, stabiilsetel, kuivadel, puhastel ja
tolmuvabadel pindadel. Enne kruntimist eemaldage

Tehnilised andmed
Töötemperatuur +5...+25 °C

Kasutusvalmis

Temperatuuritaluvus pärast kuivamist
–20...+80 °C

Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast.

Kuivamisaeg ~3 tundi
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Pakend

1l

2l

5l

15 l

Tootekood

68664

149083

178872

588284

Krundid

NAKKEKRUNT HAFTEMULSION
Knauf Haftemusion on stüreen-akrüüli vesidispersiooni ja tselluloosi
derivaadi emulsioon. Reguleerib imavust ja parandab naket.

› Lahustivaba kontsentraat
› Kaitseb pinda niiskuse eest
› Veeauru läbilaskev
› Ei sisalda lahusteid ega lenduvaid aineid
› Parandab pinna nakkuvust
› Piimvalge värvus, nõrga lõhnaga

Kasutus
Knauf Haftemulsion on siledate, imavate ja
mitteimavate pindade kruntimiseks enne plaatimist,
krohvimist, pahteldamist või põrandavalu.
Kruntimisvahendina parandab pindade nakkumist
ja vähendab veeimavust. Sobib järgmiste
aluspindade kruntimiseks:
› tsement- ja paekivipinnad,
› betoonpinnad,
› tsementsegudega tasandatud pinnad,
› kivipinnad.
Aluspinna ettevalmistus ja töö käik
Aluspind peab olema ühtlane, vastupidav, kuiv,
tolmuvaba, ilma õli- ja tapeediliimi jääkideta.
Vastupidav ja veekindel värvikiht tuleb matistada.
Värvikiht, mis ei ole veekindel, tuleb eemaldada.
Kruntimisvahendit Knauf Haftemulsion kanda
pinnale rulli, harja või pintsliga. Vältida nõrgumist
või triipe. Jätta vähemalt 12 tunniks kuivama.

Edasisi töid võib teostada alles pärast krunditud
pinna täielikku kuivamist.
Tööd tuleb teha kuivas ruumis, pinna ja õhu
temperatuur peab jääma vahemikku +5°C kuni
+25°C. Kruntimisvahendit Knauf Haftemulsion
kanda pinnale rulli, harja või pintsliga. Vältida
nõrgumist või triipe. Jätta vähemalt 12 tunniks
kuivama. Kuivamisaeg sõltub ruumi temperatuurist,
õhuniiskusest, samuti pinna temperatuurist. Edasisi
töid võib teostada alles pärast krunditud pinna
täielikku kuivamist. Ruumides, kus kasutatakse
krunti Knauf Haftemulsion, ei tohi tekitada tolmu,
et vältida tolmu kleepumist krunditud pinnale.
Kuivamisaeg sõltub pinna imamisvõimest, ruumi
temperatuurist ja niiskusest, kuid ei ole kunagi
lühem kui 12 tundi. Edasisi töid võib alustada alles
pärast krunditud pinna täielikku kuivamist.

Knauf Haftemulsion on kontsentreeritud ja seda tuleb vastavalt konkreetsele pinnale lahjendada:
Aluspind

Haftemulsion : vesi

Kulu

Seinad:
- imavad
- mitteimavad

1:4
1:2

40-50 g/m2
30 g/m2

Põrandad:
- niiskust sisaldavad
- mitteimavad		
- kaltsiumsulfaadist

1:3
1:2
1:4

40 g/m²
30 g/m2
40-50 g/m2

Pakend

1 kg

5 kg

15 kg

Tootekood

68671

68670

98673
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Hüdroisolatsioonimaterjalid

HÜDROISOLATSIOONIMASTIKS
FLÄCHENDICHT NIISKETELE RUUMIDELE
› Kerge katvusega, ei valgu vertikaalpindadelt alla.
› Hea nakkuvus kõigi tavapäraste ehituspindadega.
› Kasutusvalmis, ei sisalda lahusteid.
› Veekindel, peab vastu vee agressiivsele,
mikrobioloogilisele mõjule.

› Väga elastne, sobib põrandaküttega põrandatele.
› Vananemiskindel, katab praod.
Kasutus
Kasutatakse niiskete ja märgade ruumide, näiteks
vannitoad, duširuumid, seinte ja põrandate
hüdroisolatsiooni tegemiseks. Nakkub peaaegu kõigi
tavapäraste ehituspindadega, nagu betooni,
poorbetooni, lubitsement- ja kipskrohvi, kips- ja
kipskiudplaatide, kivi, puitlaast- ja puitkiudplaatide,
vanade plaatide ja tsementpõrandaga. Välja töötatud
aluspinna hermeetiliseks ja elastseks katmiseks ning
tihendamiseks enne keraamiliste plaatide või
looduskiviga katmist, sobib ka elastseks tihendamiseks
plaatkatete all (nt põrandaküttega põrandatele (koos
Knaufi hüdroisolatsioonitoodetega)). Mastiks
Flächendicht on mõeldud kasutamiseks üksnes
siseruumides.
Materjalikulu: s iledal pinnal 750–900 g/m²;
karedal pinnal 900–1400 g/m².

Tehnilised andmed

24

Aluspinna ettevalmistus ja töö käik
Aluspind peab olema tugev ja kuiv. Sellel ei tohi olla
rasva- ega muid nakkumist takistavaid kihte.
Eemaldage lahtised osakesed, tolm, värv ja segu
jäägid. Enne hüdroisolatsioonikihi pealekandmist
parandage lõhed, vuugid ja kahjustatud kohad.
Niiskuse läbitungimisvõimalus aluspinnast peab
olema välistatud.
Enne toote kasutamist segage see korralikult läbi.
Normaalselt imav aluspind kruntige hüdroisolatsioonimastiksiga Flächendicht (lahjendada veega
vahekorras 1:4), nakkekrundiga Haftemulsion või
Spezialhaftgrund (lahjendada veega vahekorras 1:4)
või süvakrundiga Tiefengrund (lahjendamata kujul).
Toote Flächendicht esimene kiht kandke pinnale
värvirulli, pintsli või pahtlilabidaga. Pärast esimese
kihi kuivamist (2–3 tunni möödudes) kandke peale
teine kiht. Plaate võite kinnitama hakata alles siis, kui
hüdroisolatsioonikiht on täielikult kuivanud (umbes
6 tunni möödudes). Pärast kuivamist peab
niiskustõkkekihi paksus olema vähemalt 0,5 mm.

Aluspinna ja töötemperatuur
+5...+25 °C

Plaate võib hakata paigaldama alles pärast pealmise kihi pinnalekandmist (umbes 6 tunni pärast)

Temperatuurikindlus (pärast kuivamist)
–20...+80 °C

Säilivusaeg 18 kuud tootmiskuupäevast.

Ühe kihi kuivamisaeg on vähemalt 2–3 tundi.

Sinist värvi

Pakend

1 kg

5 kg

25 kg

Tootekood

75719

7366

45368

Hüdroisolatsioonimaterjalid

ELASTNE TSEMENT-HÜDROISOLATSIOONIMASTIKS FLEX-DICHT
› Sobib kasutamiseks nii siseruumides kui ka õues.
› Kaitseb vee tungimise eest betooni ja kivimüüritisse.
› Väga hea nakkuvusega, ei vaja kruntimist.
› Vee- ja külmakindel.
› Kiuga tugevdatud.
› Ühekomponentne, lahustiteta, segatakse üksnes veega.
› Töötlemisel plastiline ja elastne.
Kasutus
Kasutamiseks seintel ja põrandatel. Isoleerib
aluspinnad elastselt enne keraamiliste, loodus- ja
tehiskivikatete paigaldust (kasutatakse koos hüdroisolatsiooni lindiga). Elastse hüdroisolatsioonikihi
tegemiseks plaatide alla, kui aluspinnale mõjub
suur soojuskoormus (nt põrandaküttega põrandad,
rõdud, terrassid). Võib kasutada niisketes ruumides,
näiteks dušinurkades ja ruumides, kus põrandal on
trapid.
Materjalikulu: 3–3,5 kg/m², kui kiht on 2 mm.
Aluspinna ettevalmistus ja töö käik
Aluspind peab olema kandevõimeline, tugev, puhas
ja kuiv. Sellel ei tohi olla õli-, rasva- ega muid
nakkuvust pärssivaid kihte (nt veekindel värv).
Konstruktsioone tuleb kaitsta aluspinnast ligi
pääseva (nt välisseinte või põranda kaudu ülespoole

liikuva) niiskuse eest. Enne pinna katmist tootega
Flex-Dicht tuleb eemaldada koordunud tükid, tolm,
värvi- ja lahustijäägid. Veekindla värvi kiht tuleb
korralikult karestada ja tolm eemaldada. Kogu pind
tuleb katta vähemalt kahe kihiga. Hüdroisolatsiooni
kandmisel kipskartong- või kipskiudplaatidele piisab
ühest toote Flex-Dicht kihist. Hüdroisolatsiooni
kogupaksus peab igal pool olema vähemalt 2 mm.
Määrdesegu valmistamiseks segage 15 kg toodet
Flex-Dicht maksimaalselt 3,6 l veega, kuni
moodustub ühtlane klimpideta mass. Kandke toote
Flex-Dicht baasil valmistatud segu ehitusharja või
pahtlilabida abil ohtralt kogu pinnale. Katke
hoolikalt nurgad ja servad. Kasutage nurkades
hüdroisolatsioonilinti.

Tehnilised andmed
Töötemperatuur +5...+25 °C

Temperatuuritaluvus
–20...+80 °C

Käidav 1 päeva pärast.

Kasutusaeg 1 tund.

Veekindel 7 päeva pärast.

Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast.

Plaatide paigaldusvalmidus 1 päeva pärast.
Pakend

15 kg

Tootekood

146578
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Hüdroisolatsiooni lisandid

HÜDROISOLATSIOONILINT
PRIMATEX 85 LF / FLÄCHENDICHTBAND F
› Hea laiuses venivus
› Optimaalse nakkuvusega
› Leelisekindel
› Veekindel koos mastiksiga

Kasutus
Hüdroisolatsioonilint Knauf Primatex 85 LF ehk
Flächendichtband F on 10 cm laiune polüester- ja
propüleenkiust lint, mida kasutatakse koos
hüdroisolatsioonimastiksiga Knauf Flächendicht või
Flächendicht F märgades ruumides seintevaheliste
ja põrandade seintega liitekohtade tihendamiseks,
et saavutada usaldusväärne veetihedus kohtades,
kus on võimalik pragude tekkimine nagu:
› seinte sise- ja välisnurgad,
› põranda ja seinte ühenduskohad,
› vuugikohad,
› läbiviikude ümbrus.

Aluspinna ettevalmistus ja töö käik
Asetage hüdroisolatsioonilint värskele, tolmuvabale
esimesele hüdroisolatsioonimastiksi kihile ja suruge
ühtlaselt (ilma voltideta) vastu aluspinda, nt rulli või
plastmassist pahtlilabida abil. Seejärel kandke
pinnale teine või kolmas kiht.
Ülekatte piirkondades, nt nurkades, asetage lint
vähemalt 5 cm ulatuses ülekattega teisele lindile ja
suruge tugevalt kinni, nt rulli või pahtlilabidaga.
Peale hüdroisolatsioonilindiga tihendamist katke
kogu pind hüdroisolatsioonimastiksiga, seejuures
katke eriti hoolikalt hüdroisolatsioonilint ja sellega
külgnevad alad (pidage kinni minimaalsest
kihipaksusest 0,5 mm).

Tehnilised andmed
Nimetus

Ühik

Väärtus

Standard

Tulepüsivusklass

Klass

E

EN 13501-1

Laius

mm

100

-

Kaal

g/m

100

-

Paksus

mm

0,7

-

Venivus

%

>50

-

kN/m

5

-

ºC

-20 kuni +70

-

2

Tõmbetugevus
Temperatuurikindlus
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Pakendid

25 m/rull

100 m/rull

Tootekood

137480

137481

Hüdroisolatsiooni lisandid

HÜDROISOLATSIOONI NURGATÜKID
DICHTECKE
Kasutus
Elastseid nurgatükke kasutatakse koos kogu Knaufi hüdroisolatsioonisüsteemiga sise- ja välisnurkade tihendamiseks, pikaajaliseks ning
deformatsioone kompenseerivaks isoleerimiseks. Optimaalne nake
hüdroisolatsioonimastiksitega Flächendicht ja Flex-Dicht. Lint asetatakse
esimesse niiskustõkkekihti ja kaetakse teise kihiga. Kasutamiseks
siseruumides.
Pakendid

Innen (sisenurkade jaoks), 1 tk

Außen (välisnurkade jaoks)

Tootekood

461392

423898

HÜDROISOLATSIOONI MANSETID
DICHTMANSCHETTEN
Kasutus
Väga elastseid hüdroisolatsiooni mansette kasutatakse hüdroisolatsioonikihti
läbivate torude (nt duši- ja vannitarindid) pikaajaliseks tihenda-miseks.
Optimaalne nake hüdroisolatsiooni-mastiksitega Knauf Flächendicht ja
Knauf Flex-Dicht. Mansett asetatakse esimesse hüdroisolatsioonikihti ja
kaetakse teise kihiga. Kasutamiseks siseruumides.
Pakendid

100 × 100 mm, kui toru läbimõõt on 12–26 mm

Tootekood

447664

Pakendid

150 × 150 mm, kui toru läbimõõt on 35–55 mm

Tootekood

423900

BUTÜÜLIST TRAPI NIISKUSTÕKKEMANSETT BUTYL DICHTMANSCHETTE
Kasutus
Iseliimuvat butüülist tihendusmansetti kasutatakse koos kogu Knaufi
hüdroisolatsioonisüsteemiga põrandatrappide (nt punkttrappide või
rennide) pikaajaliseks tihendamiseks plaatide all. Optimaalne nake
hüdroisolatsioonimastiksitega Flächendicht ja Flex-Dicht. Mansett liimitakse
aluspinna külge ja kaetakse hüdroisolatsiooni-kihtidega. Kasutamiseks
siseruumides.
Pakendid

370 × 370 mm, 15 tk

Tootekood

423895
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VUUGITÄITEMATERJALID
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Vuugitäitematerjalid

ELASTNE PLAADIVUUGITÄIDE
FLEXFUGE 2-10 MM
› Sise- ja välistöödeks
› Tsemendi baasil vuugitäide
› Lai värvivalik
› Vuukidele laiusega 2–10 mm
› Elastne
› Veekindel
› Hallituse-, seene- ja vetikakindel
› Parimad omadused: 18 kuud
Kasutus
Sise- ja välistingimustes kasutatav tsementi sisaldav
külma- ja veekindel elastne vuugitäide mittedeformeeruvatele aluspindadele kinnitatud vähe- või
mitteimavate keraamiliste seina- ja põrandaplaatide
2–10 mm laiuste vuukide täitmiseks. Sobib
suuremate temperatuuri-kõikumistega pindade
(köetavad põrandad, terrassid, rõdud) ja kohtade,
kus nõutav pinna veekindlus.

veega, kuni on saadud plastne ja ühtlane mass.
Seejärel oodata umbes 5 minutit ja segada mass
uuesti läbi. Segumassi kasutamise aeg on kuni 30
minutit. Suruda vuugitäide Knauf Flexfuge
diagonaalselt plaatidevahelistesse vuukidesse
kummilabida abil. Pärast vuugitäite tahenemist tuleb
seda siluda pidevalt vees loputatava niiske käsnaga.
Tehnilised andmed
Kasutustemperatuur:		
Valmis segu töötlemisaeg:
Tahenemisaeg: 		
Käimiskindlus:		
Täielik koormamine:
Temperatuuritaluvus:

Aluspinna ettevalmistus ja töö käik
Paigaldatud plaatide servad puhastada
plaatimissegu jääkidest ja muust mustusest. Vuukide
täitmist võib alustada alles pärast keraamiliste
plaatide kinnitussegu täielikku kuivamist ja
kivistumist. Töid tuleb teha kuivades tingimustes,
kui õhu ja pinna temperatuur on vahemikus +5 °C
kuni +25 °C. Segada 4 kg vuugitäidet 1,05 l puhta
veega või 1,5 kg vuugitäidet umbes 400 ml puhta

+5 kuni +25 °C
kuni 30 minutit
u 5 minutit
u 24 tunni pärast
u 7 päeva pärast
–20 °C kuni +70 °C

Materjalikulu
Plaadi mõõtmed

Vuugi laius mm

Materjalikulu kg/m2

10x10 cm

2

u 0,4

10x10 cm

6

u 0,8

30x30 cm

3

u 0,3

30x30 cm

5

u 0,4

25x33 cm

8

u 0,7

Pakend

1 kg

4 kg

Tootekood

Teave värvitooni järgi: www.knauf.ee
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Vuugitäitematerjalid

ELASTNE PLAADIVUUGITÄIDE
FLEXFUGE 2–15 MM
› Sise- ja välistöödeks
› Tsemendi baasil vuugitäide
› Lai värvivalik
› Vuukidele laiusega 2–15 mm
› Elastne
› Veekindel
› Hallituse-, seene- ja vetikakindel
› Parimad omadused: 18 kuud
Kasutus
Sise- ja välistingimustes kasutatav tsementi sisaldav
külma- ja veekindel elastne vuugitäide
mittedeformeeruvatele aluspindadele kinnitatud
vähe- või mitteimavate keraamiliste seina- ja
põrandaplaatide 2-15 mm laiuste vuukide
täitmiseks. Sobib suuremate temperatuurikõikumistega pindade (köetavad põrandad,
terrassid, rõdud) ja kohtade, kus nõutav pinna
veekindlus.

l puhta veega või 1 kg elastset vuugitäidet umbes
270 ml puhta veega, kuni on saadud plastne ja
ühtlane mass. Seejärel oodata umbes 5 minutit ja
segada mass uuesti läbi. Segumassi kasutamise
aeg on kuni 30 minutit. Suruda vuugitäide Knauf
Flexfuge diagonaalselt plaatidevahelistesse
vuukidesse kummilabida abil. Pärast vuugitäite
tahenemist tuleb seda siluda pidevalt vees
loputatava niiske käsnaga.

Aluspinna ettevalmistus ja töö käik
Paigaldatud plaatide servad puhastada
plaatimissegu jääkidest ja muust mustusest. Vuukide
täitmist võib alustada alles pärast keraamiliste
plaatide kinnitussegu täielikku kuivamist ja
kivistumist. Töid tuleb teha kuivades tingimustes,
kui õhu ja pinna temperatuur on vahemikus +5 °C
kuni +25 °C. Segada 5 kg elastset vuugitäidet 1,35

Tehnilised andmed
Puistetihedus: 		
Kasutustemperatuur:		
Valmis segu töötlemisaeg:
Tahenemisaeg: 		
Käimiskindlus:		
Täielik koormamine: 		
Temperatuuritaluvus: 		

u 1,4 kg/dm3
+5 kuni +25 °C
kuni 30 minutit
u 5 minutit
u 24 tunni pärast
u 7 päeva pärast
–20 °C kuni +70 °C

Materjalikulu
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Plaadi mõõtmed

Vuugi laius mm

Materjalikulu kg/m2

10x10 cm

2

u 0,4

10x10 cm

6

u 0,8

30x30 cm

3

u 0,3

30x30 cm

5

u 0,4

25x33 cm

8

u 0,7

Pakend

1 kg

Tootekood

Teave värvitooni järgi: www.knauf.ee

5 kg

Vuugitäitematerjalid

SANITAARSILIKOON
SANITÄR-SILIKON
› Ühekomponentne happeline silikoonhermeetik.
› Nakkub suurepäraselt nii glasuuritud kui ka tavapäraste katetega.
› Ei vanane. Hallituskindel.
› Stabiilne, kergesti silutav.
› Seob kiiresti ja minetab kleepuvuse.
› Värvitoonid sobivad kokku plaadivuugitäite värvidega.
Kasutus
Kasutatakse nii glasuuritud kui ka glasuurimata
keraamiliste plaatide, klaasi ja erinevate sünteetiliste
materjalide ja katete vahel olevate elastsete nurgaja liitevuukide ning tehnosõlmede vuukide
täitmiseks. Tänu hallituskindlusele sobib täiuslikult
sanitaarruumidesse, nt vannituppa ja dušinurka.
Universaalne toode. Sobib kasutamiseks autos,
paadis, haagiselamus, kodumajapidamises jm.
Sobib sise- ja välistöödeks.
Materjalikulu: umbes 12 m, kui vuugi läbimõõt
on 6 × 6 mm.
Aluspinna ettevalmistus ja töö käik
Kontaktpinnad (vuugiservad või liimitavad pinnad)
peavad olema kuivad ja puhtad. Neil ei tohi esineda
tolmu, roostet, mustust, vuugisegu, plaatimissegu,
õli vms jääke. Mittepoorsed pinnad puhastage

lahustiga niisutatud valge mittekiulise puuvillalapi
abil. Seejärel hõõruge teise lapiga võimalikult ruttu
puhtaks (kuni lahusti ei ole aurustunud). Töö käik:
sanitaarsilikooni Sanitär-Silikon võib kasutada
tavalise käsipüstoli või akupüstoli abil. Lõigake tuubi
kaane keermestatud ülaosa ära. Keerake otsak
paika ja lõigake selle ülaosa vastavalt vuugi laiusele
risti ära. Täitke vuuk sanitaarsilikooniga SanitärSilikon. Nurgavuugi korral vormige nõgus vuuk.
Silikoonivuuk tuleb enne kelme moodustumist
siledaks tasandada. Niisutage silumisriist enne
silumist pindaktiivseid aineid sisaldava värvitu
lahusega (nt loputusvahendi lahus vms). Et
sanitaarsilikoon Sanitär-Silikon nakkub suurepäraselt juba tahkunud materjaliga, võib töid teha
mitmes järgus. Korrosiooniriski tõttu ei tohi
sanitaarsilikoon Sanitär-Silikon kokku puutuda
teatud metallidega (plii, vask, messing ja tsink).

Tehnilised andmed
Töötemperatuur +5...+40 °C

Põlemisklass B2

Kelme moodustub 10–25 minutiga

Vastab klassi E nõuetele

Vulkaniseerumine 1–2 mm päevas

Taastuvus 98%

Temperatuurikindlus
-50...+100 °C

Säilivusaeg 18 kuud tootmiskuupäevast.

Pakend

280 ml

300 ml

310 ml

Tootekood

Täpsem teave värvi järgi: www.knauf.ee
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PUHASTUS- JA IMMUTUSVAHENDID
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Puhastus- ja immutusvahendid

RÕDUDE JA TERRASSIDE IMMUTUSVAHEND BALKON & TERRASSEN
IMPRÄGNIERUNG
› Üliaktiivne eriotstarbeline immutusvahend.
› Kaitsva toimega.
› Tungib pooridesse, kapillaaridesse ja pinnalõhedesse.
› Muudab rõdud ja terrassid vihmakindlaks.
› Takistab mustuse kogunemist.
› Imendub sügavale, laseb õhku läbi.
Kasutus
Üliaktiivse toimega eriotstarbeline rõdude ja
terrasside immutusvahend. Vetthülgav immutusvahend looduslikust kivist, klinker-, betoonplaatidele
jm plaatidele ning nende tsementvuukidele.
Kasutusvalmis. Värvitu, imendub hästi ja laseb õhku
läbi. Muudab rõdu ja terrassi vihmakindlaks ning
takistab härme valge kihi teket betooni pinnal.
Takistab mustuse kogunemist. Sobib kasutamiseks
nii siseruumides kui ka õues.
Kulunorm: 200–300 ml/m2.
Aluspinna ettevalmistus ja töö käik
Pind peab olema täiesti kuiv. Aluspind peab olema
puhas, tugev, imav ja lõhedeta (lubatud on kuni
juuksekarvalaiused lõhed). Eemaldage pinnalt sinna
Tehnilised andmed

kogunenud soolad ja muu sete (kasutage nt klinkerja glasuurimata plaatide puhastusvahendit Klinker
& Cotto-Reiniger). Enne kasutamist loksutage pudelit
korralikult. Kandke vahendit pintsli või rulli abil
pinnale rohkelt ja ühtlaselt. Vältige loikude teket.
Kuivamise ajal kaitske pinda vihma eest. Märkus:
lõplik tulemus ilmneb umbes 14 päeva pärast. Kui
toime nõrgeneb, kandke toodet uuesti pinnale.
Umbes 18 kuu möödudes on soovitatav uuesti
kasutada. Kui kahtlete toote sobivuses, proovige seda
esmalt vähenähtavas kohas. Vältige tootepritsmete
sattumist aknaklaasidele ja -raamidele, ustele,
puitvoodrile ja metallist käsipuudele. Pärast töö lõppu
peske tööriistu hoolikalt veega. Hoidke pudel tihedalt
suletuna. Hoidke lastele kättesaamatus kohas.
Ringlussevõttu viige ainult täiesti tühi pakend. Tühi
pudel tuleb enne utiliseerimist puhtaks pesta.

Aluspinna ja töötemperatuur
+5...+25 °C

pH ~7

Käidav 4 tunni pärast.

Peaaegu lõhnatu

Kasutatakse lahjendamata kujul

Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast.

Tihedus 0,9–1,0 g/cm3
Pakend

1l

Tootekood

232122
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Puhastus- ja immutusvahendid

TSEMENDIJÄÄKIDE PUHASTUSVAHEND
ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER
› Ülitõhus tsemendijääkide puhastusvahend.
› Sobib kasutamiseks nii siseruumides kui ka õues.
› Ei sisalda soolhapet.
› Ei eralda söövitavaid aure.
› Kasutatakse viimistlusjärgseks puhastamiseks.

Kasutus
Tsemendijääkide puhastusvahendit ZementschleierEntferner võib kasutada kõikidel happekindlatel
pindadel: tellistel, plaatidel, nähtava kivikarkassiga
betoonil, looduskivil (graniidil ja tahumata paekivil),
enamikul sünteetilistel materjalidel ja lakitud
pindadel, samuti kroomil ning legeeritud terasel.
Kasutatakse eeskätt puhastusvahendina pärast kõiki
ehitustöid.
Kulunorm: 70–100 ml/m2.
Aluspinna ettevalmistus ja töö käik
Alguses eemaldage segu jäägid mehaaniliselt. Töö
käik: lahjendage toode olenevalt määrdumusest
veega vahekorras 1:10. Kandke segu eelnevalt
niisutatud pinnale. Laske segul mõni minut

imenduda. Vajaduse korral hõõruge harjaga. Pärast
puhastamist peske rohke veega. Kui pind on väga
määrdunud, lahjendage toodet vähem või kasutage
lahjendamata kujul. Märkus: mitte kasutada
happetundlikel pindadel, nagu poleeritud marmoril,
teatud liiki plaatidel (kaunistuselementidel), emailil,
alumiiniumil, anodeeritud pindadel, vasel, tsingil,
tsingiga kaetud detailidel ega pronkskattega
armatuuril. Ehitusobjektil ja õues oleva vana
mustuse eemaldamiseks on soovitatav kasutada
klinker- ja glasuurimata plaatide puhastusvahendit
Klinker & Cotto-Reiniger.

Tehnilised andmed
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Töötemperatuur +5...+25 °C

Tihedus 1,0 g/cm³

Kuivamisaeg 60 minutit

pH < 1 (kontsentraat)

Lahjendada veega vahekorras 1:10
(olenevalt määrdumusest)

Meeldivalt värske lõhn

Säilivusaeg 84 kuud tootmiskuupäevast.

Rohekas läbipaistev vedelik

Pakend

1l

Tootekood

146244

Puhastus- ja immutusvahendid

KLINKER- JA GLASUURIMATA
PLAATIDE PUHASTUSVAHEND
KLINKER & COTTO-REINIGER
› Ülitõhus tsemendijääkide puhastusvahendi kontsentraat.
› Sobib kasutamiseks nii siseruumides kui ka õues.
› Eemaldab tõhusalt rooste, lubjasette ja mustuse.
› Toode põhineb anorgaanilistel hapetel.

Kasutus
Ülitõhus vahend betooni- ja segujääkide, rooste ja
lubjasette eemaldamiseks. Sobib kasutamiseks
plaatidel, klinkeril, tellistel, savil, tehiskiviplaatidel,
graniidil, enamikul tahumata looduslikust kivist
toodetel jne. Samuti sobib väga määrdunud
kiviaedade ja kõnniteeplaatide puhastamiseks.
Sobib ideaalselt vana tsemendikatte eemaldamiseks
ja ehitustööriistade puhastamiseks. Suurepärane
lõppviimistluse ja vanade kattepindade puhastusvahend.
Kulunorm: 7
 0–100 ml/m2.
Aluspinna ettevalmistus ja töö käik
Aluspind peab olema korralikult niisutatud. Sobib
kasutamiseks järgmistel happekindlatel pindadel:

plaatidel, tellistel, savil, nähtava kivikarkassiga
betoonil, looduslikul kivil (graniidil ja tahumata
paekivil), samuti määrdunud kiviaedadel ja
kõnniteeplaatidel. Kui kahtlete toote sobivuses või
soovite kasutada muudel pindadel, proovige esmalt
vähenähtavas kohas, kuidas materjalid teineteisega
reageerivad. Töö käik: segage toode Klinker &
Cotto-Reiniger veega vahekorras 1:10. Hõõruge
puhastatavat pinda harja või nuustikuga. Laske
ainel imenduda, seejärel peske korralikult veega
maha. Ammuse mustuse korral korrake toimingut,
lastes kauem imenduda ja vajaduse korral hõõrudes
harjaga. Kui kasutate puhastusvahendit õues, tuleb
kõrvalolev pinnas enne töö algust korralikult
niisutada.

Tehnilised andmed
Aluspinna ja töötemperatuur
+15...+22 °C

pH < 1 (kontsentraat)

Lahjendada veega vahekorras 1:10

Teravapoolne lõhn

Säilivusaeg 84 kuud tootmiskuupäevast.

Kollakas läbipaistev vedelik

Tihedus 1,05 g/cm3
Pakend

1l

Tootekood

146243
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Muud hooldusvahendid

KLINKER- JA GLASUURIMATA
PLAATIDE HOOLDUSÕLI
KLINKER & COTTO-ÖL
› Ülimalt tõhus värskendus- ja immutusvahend.
› Sobib kasutamiseks nii siseruumides kui ka õues.
› Kaitseb pindu vee ja mustuse eest.
› Muudab pinna värvitooni väljendusrikkamaks.
› Matistab, ei läigi.

Kasutus
Väga kvaliteetne kaitse- ja hooldusvahend sobib
kasutamiseks glasuurimata imaval klinkeril ja
keraamilistel plaatidel, tehiskivil, ääristel, fassaadi
tugiplaatidel, tellistel ning saviplokkidel.
Kulunorm: 10–20 m2/l.
Aluspinna ettevalmistus ja töö käik
Aluspind peab olema puhas, kuiv ja imav.
Eemaldage mustus tugevatoimelise leeliselise
puhastusvahendiga Intensiv-Reiniger. Töö käik:
katke pind pintsli, lambavillast rulli või mitteläikiva
lapi abil klinkeri- ja glasuurimata plaatide
hooldusõliga Klinker & Cotto-Öl. Laske tootel
imenduda. Halvasti imava pinna korral kandke

sellele õhuke kiht vahendit ja eemaldage ülejääk.
Kui mõju väheneb, katke uuesti. Märkus: mitte
kasutada glasuuritud, poleeritud ega hermeetikuga
kaetud pindadel. Kahtluste korral proovige
vähenähtavas kohas. Mitte kasutada köetavate
pindade, nt kaminaplaatide töötlemiseks.
Siseruumides sõltub vastupidavus (umbes üks aasta)
olulisel määral kasutatavatest puhastusvahenditest.
Kui pinnale mõjub intensiivselt päike, vihm või lumi,
kasutage umbes iga poole aasta tagant klinkeri- ja
glasuurimata plaatide hooldusõli Klinker & CottoÖl. Välistingimustes kasutage toodet umbes poole
aasta tagant (olenevalt ilmastikutingimustest). Ärge
segage klinkeri- ja glasuurimata plaatide hooldusõli
Klinker & Cotto-Öl veega.

Tehnilised andmed
Aluspinna ja töötemperatuur
+15...+30 °C

Peaaegu lõhnatu

Kuivamisaeg 2–12 tundi

Kollakas läbipaistev vedelik

Kasutatakse lahjendamata kujul

Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast.

Tihedus 0,86 g/cm3
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Pakend

1l

Tootekood

146242

Muud hooldusvahendid

KERAAMILISTE PLAADIVUUKIDE
VÄRSKENDAJA
FUGENFRISCH WEISS
› Siseruumides kasutamiseks
› Kasutamisvalmis
› Värvitoon: valge
› Lahustivaba
› Värvib ja katab vuugid veekindla kihiga
› Kaitseb hallituse tekke eest
Kasutus
Sisetingimustes olemasolevate tsementsegudest
laiguliseks muutnud või pleekinud vuukide
värskendamiseks ja värvitooni taastamiseks.
Muudab vuugid vett hülgavaks ja vastupidavaks
mustusele. Kaitseb hallituse eest, kulumiskindel ja
lahustivaba. Aluspinnad: tsementsideainest
veeimavusega vuugid seintel ja põrandatel.
Keraamilised plaadid: glasuuritud mitteimavad
plaadid, kahhelkivid, mosaiik, klaasplokid,
portselan keraamika.
Aluspinna ettevalmistus ja töö käik
Vuugid peavad olema kuivad, tolmu- ja rasvavabad.
Määrdunud pind puhastage selleks ettenähtud
vuugipuhastusvahendiga Knauf Fugen-Reiniger ja
laske ära kuivada. Hallituse plekid puhastada

Pakend

250 ml

Tootekood

146248

hallituse eemaldajaga. Segada läbi pudelit hoolikalt
raputades ja seejärel kanda ühtlase kihina vuukide
peale kaasas oleva käsna pehmema poole abil.
Lasta kuivada kuni pind on matt. Kuivamisaeg võib
olla 30 minutit kuni 2 tundi. Kuivamise järgselt
hõõruda plaatidelt liigne kiht maha diagonaalselt
vuukide suhtes niiske käsna karedama poole abil.
Vajadusel korrata.
Märkus
Ärge kasutage glasuurimata või vett imavate
plaatide vuukidel ega epoksiidvuukidel.
Kulunorm: 15x15 cm plaatidega 3 - 5 mm laiusega
vuukide korral on kulub 1 pudel umbes 15 m2
kohta.
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Muud hooldusvahendid

VUUGIPUHASTUSVAHEND
FUGEN-REINIGER
› Sise- ja välistöödeks
› Kasutamisvalmis
› Lahustab mustuse nii, et seda on kerge veega maha pesta
› Muudab vuugid uuesti puhasteks
› Sobib kasutamiseks köögis ja vannitoas

Kasutus
Keraamiliste seina- ja põrandaplaatide nii tsementkui ka silikoonvuukide puhastamiseks mustusest ja
rasvajääkidest, nii sise- kui välistingimustes.
Aluspinna ettevalmistus ja töö käik
Kanda pinnale käsna abil ja jätta mõneks minutiks
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Pakend

750 ml

Tootekood

146246

mõjuma. Seejärel loputada töödeldud pind veega.
Eriti määrdunud vuugid töödelda käsna ja harjaga,
vajadusel protseduuri korrates. Mitte kanda
marmorile, linoleumile ja teistele leelisetundlikele
materjalidele. Kahtluse korral kontrollida sobivust
vähenähtavas kohas.

Muud hooldusvahendid

INTENSIIVSE TOIMEGA
PUHASTUSVAHEND
INTENSIV-REINIGER
› Sise- ja välistöödeks
› Kontsentraat
› Lahustab orgaanilise sette ja mustuse
› Parimad omadused: 3 aastat

Kasutus
Intensiivse toimega kergelt leeliseline kontsentreeritud puhastusvahend õli- ja rasvaplekkide,
põrandahooldusvahendite, läikivate emulsioonide,
vahakelmete, kummiga hõõrutud alade, mustuse,
nõe jms eemaldamiseks erinevatelt pindadelt, nt
plaatidelt, loodus- ja tehiskivilt, marmorilt, liivakivilt,
graniidilt, betoonilt, klinkrilt, glasuurimata plaatidelt,
klaasilt ja roostevabalt teraselt nii sise- kui
välistöödel
Aluspinna ettevalmistus ja töö käik
Toodet võib kasutada üksnes täiesti kuivanud pinnal.
Võib kasutada kontsentraadi kujul või lahjendada

Pakend

1l

Tootekood

146245

veega vahekorras 1:5. Kandke pinnale nuustiku või
harjaga. Laske tootel 5–20 minutit imenduda,
seejärel peske puhta veega maha. Kui pind on
tugevalt määrdunud, kasutage lahjendamata kujul.
Vajadusel korrake toimingut.
Märkus: ärge kasutage kautšukil, värskelt lakitud
pinnal, teatud sünteetilistel materjalidel,
(orgaanilisel) akrüülklaasil, puidul, linoleumil jms.
Ärge kasutage kontsentreeritud Knauf IntensivReinigeri anodeeritud, alumiiniumist ja emailkattega
pindadel, sest need on leeliste suhtes tundlikud.
Kahtluste korral proovige esmalt vähenähtavas
kohas.
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Muud hooldusvahendid

MARMOR- JA GRANIITPLAATIDE
HOOLDUSVAHEND
MARMOR- UND GRANIT PFLEGE
› Sisetöödeks
› Kasutamisvalmis vedelik
› Kerge vaevaga poleeritav
› Läike säilitamiseks poleeritaval marmorpinnal pritsida ka vett
› Lahustivaba
› Lõhnatu
› Mitte kasutada hooldatud põranda puhastamisel leotavaid vedelseepe
või alkoholi sisaldavaid pesuvahendeid

Kasutus
Puhaste kuivade tehis- ja looduslikest kivimitest
nagu graniidi, marmori, (Solnhofeni) lubjakivi,
travertiini, terratso ja analoogsete pindade hoolduseks siseruumides. Pindade värvuse, struktuuri ja
läike värskendamiseks ning säilitamiseks.
Aluspinna ettevalmistus ja töö käik
Aluspind peab olema kuiv ja puhas. Määrdumise
eemaldamiseks sobib puhastusvahendina ntKnauf
Marmor- & Granit-Reiniger. Esmakordsel töötlemisel
kantakse Knauf Marmor- & Granit-Pflege pinnale
lahjendamata kujul käsna või lapiga ja lastakse
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Pakend

1l

Tootekood

146235

kuivada. Kuivamise ajal ei käida pinnal. Kuivanud
(ca 30-60 minutit) pind poleeritakse pehme
ebemevaba kuiva lapiga või poleerimismasinaga.
Poleeritud põrandapinna värskendamiseks lisada
hooldusvahendit (ca 250 ml 10 liitri vee kohta)
põrandapesu vette. Põrandal nähtava käigutee
korral võib uuesti poleerida. Mitte kasutada
hooldusvahendiga Knauf Marmor- & Granit-Pflege
hooldatud põrandate pesemisel ja puhastamisel
leotavaid vedelseepe või alkoholi sisaldavaid
pesuvahendeid. Pärast kuivamist kaitsta külmumise
eest.

Muud hooldusvahendid

SILIKOONIJÄÄKIDE EEMALDI
SILICON-ENTFERNER
› Sise- ja välistöödeks
› Kasutamisvalmis
› Vedel puhastusvahend orgaaniliste lahustite segust
› Püsivalt elastsed liimimaterjalid (silikoon) ning kummi ja plastid ei lahustu,
vaid paisuvad. Nad pehmenevad ja on siis mehaaniliselt eemaldatavad

› Vähendab naket aluspinnaga, mis muudab ka eemaldamise lihtsamaks
› Lahustitundlikud pinnad võivad paisuda või kahjustuda
› Lastekindla korgiga
Kasutus
Kõrvaldab silikoonijäägid peaaegu kõigilt
aluspindadest, nagu näiteks puit, klaas, email,
portselan, keraamilised plaadid ja tahvlid,
puuvillane riie, looduslik kivi (nt graniit, kiltkivi,
lubjakivi).

Märkus. Vältige pikaajalist kokkupuudet kummi- ja
plastosadega, need võivad paisuda. Ei sobi
kasutamiseks plastikpindadel. Kahtluse korral
testige väiksematel katsealadel ja silmapaistmatus
kohas.

Aluspinna ettevalmistus ja töö käik
Eemaldage silikoonijäägid mehaaniliselt kui
võimalik. Seejärel kandke silikooni eemaldaja
pintsliga pinnale, laske mõjuda 5-10 minutit ja
puhastage pind puhta kuiva lapiga. Ammu
määrdunud kohti töödelge vajaduse korral mitu
korda ja laske tootel kauem imenduda.

Tehnilised andmed
Kasutamisvalmis

Materjalikulu: ca. 80-100ml/m2

Töötemperatuur +5...+25 °C

Tihedus : 0,78g/cm3

Pakend

250 ml

Tootekood

146251
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Muud hooldusvahendid

KIVIPINNA HOOLDUSVAHEND
STEINSIEGEL
› Sise- ja välistöödeks
› Kasutamisvalmis vedelik
› Tungib kivipinna pooridesse ja moodustab siidise läikega kaitsva
pinnakile koos värvitooni intensiivistumisega

› Teeb pinna kergemini hooldatavaks ja määrdumiskindlamaks
› Sobib paljudele loodus- ja tehiskivist pindadele, nagu pesubetoon,
terratso, graniit, kiltkivi, marmor jne.

› Mitte kasutada keraamilistel, klinkri ja suletud pooridega, poleeritud,
väga sileda lõikepinnaga või väga siledaks kulunud pindadel

Kasutus
Kivipinna hooldusvahend koos värvi intensiivistava
imavate mittepoleeritud loodus- ja tehiskivist
pindade nagu graniit, kiltkivi, marmor, terratso,
liivakivi, pesubetoon ja betoonkivid jaoks nii
siseruumides kui ka väljas asuvatel pindadel.
Kulunorm: 80–100 ml/m2.
Aluspinna ettevalmistus ja töö käik
Kanda pinnale pintsli või värvirulli abil. Kasutada
puhtaid tööriistu. Vältida vahu ja pudru tekkimist.
Kasutamine sarnaneb lakkimistööga. 60 minutilise
kuivamise järel võib hakata pinnal uuesti käima.
Märkused: Mitte kasutada keraamika, klinkri ja

suletud pooridega, poleeritud, väga sileda
lõikepinnaga või väga siledaks kulunud pindadel.
Kahtluse korral proovida toodet varjatud pinnal.
Lihvitud pindadele kanda õhukese kihina. Väljas
asuvate pindade korral: vesi ei tohi sattuda
töödeldud pinna sisse, nt läbi pragude või altpoolt
niiskuse tõttu (oht, et pind muutub piimjaks). Pinna
kaitse on tagatud 1- 2 aastaks. Kulunud pind katta
uuesti. Mitte kasutada lahustite suhtes tundlikkudel
pindadel (nt lakitud, kunstmaterjalidest). Toode ei
ole eemaldatav lahusteid sisaldavate puhastusvahendite nagu nt pintslipuhastusvahendite ja vaha
eemaldajate abil.

Tehnilised andmed
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Töötlemis- /aluspinna temperatuur:
+10°C kuni +25°C

Kasutusvalmis

Materjalikulu: 1 liitriga
katab 10 kuni 20 m²

Tihedus: 0,81 kg/l

Ladustatavus: ca 48 kuud

Kuivamisaeg / pind on
käidav: ca 60 minuti pärast

Pakend

1l

Tootekood

146238

Muud hooldusvahendid
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Plaatimistööde etapid

PLAATIMISTÖÖDE ETAPID
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1. Valmistage pind ette.

2. Kruntige pind.

3. Paigaldage nurkadesse, seinte ühendusaladele, torude läbiviigu ja põrandatrappide
kohtadesse hüdroisolatsioonitarvikud.

4. K
 atke niiskusega kokku puutuvad kohad
minimaalselt kahe hüdroisolatsioonikihiga.

5. Segage kokku plaatimissegu.

6. K
 andke plaatimissegu aluspinnale ja siluge
hambulise segukammiga.

Plaatimistööde etapid

7. Paigaldage plaadid.

8. Täitke vuugid.

9. Viimistlege vuugid. Nende tahkumise
järel puhastage pind pehme svammiga ja
poleerige täiendavalt vuukide pindu.

10. Täitke nurgavuugid silikooniga.
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Knauf KLS

KERAAMILISTE PÕRANDAPLAATIDE
PAIGALDAMISAEGNE TASANDUSKOMPLEKT
Täiesti tasase plaaditud pinna tegemiseks
Lihtne kasutada
Aitab plaate kiiremini paigaldada
Kiilud on korduvkasutatavad
Tangid sobivad kasutamiseks ainult põrandaplaatidele
Plaatidele paksusega: 3-12 mm,
Minimaalne vuugi laius: 1,5 mm.
Komplekt sisaldab: tangid 1 tk, ankrud 100 tk,
kiilud 100 tk.
Kasutamine
1. Kanda plaatimissegu aluspinnale ja koos põrandaplaatidega
paigaldada vuugikohtadesse ka ankrud nii, et nende alumised
servad (tallad) oleks plaatide all. Sõltuvalt plaadi suurusest
paigaldada üks või kaks ankrut kahe plaadi vahele.

2. Paigaldada kiil läbi ankru ava ja pingutada seda tangidega nii
palju, kuni plaadid on tasased. Olge ettevaatlik – mitte pingutada
nii tugevalt, et ankur läheb katki.

3. Kui plaatimissegu on täielikult
kuivanud, tõmmata kiilud ankrutest
välja ja murda ära ankru nähtav osa
kummihaamri abil või jalaga lüües
paralleelselt plaatide vuugiga.
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Knauf KLS

Ankrute ja kiilude vajadus sõltuvalt plaatide mõõtmetest

KLS-TANGID
Spetsiaalsed tangid kiilude pingutamiseks läbi ankrute ava.

KLS-ANKRUD
Aknrud põrandaplaatide tasandamiseks. Paigaldatakse plaatimise ajal põrandaplaatide vahele.
Plaatide tasandamine koos KLS-kiiludega.

KLS-KIILUD
Kiilud põrandaplaatide ankrute abil tasandamiseks. Paigaldamine KLS- tangide abil.
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ETTEVÕTTEST KNAUF

INFOKESKUS

SOTSIAALMEEDIA

Infokeskuse eri valdkondade spetsialistid
annavad professionaalset nõu ja soovitusi
ning vastavad kõigis Knaufi toodetega
seotud küsimustes, nagu kuidas erinevaid
Knaufi materjale õigesti kasutada, millised
süsteemid omavahel kokku sobivad ja
milliseid tööriistu meie toodete puhul
kasutada.
Kontakt:
(+372) 651 8697,
(+372) 651 8690,
e-post: info@knauf.ee

Tänapäeva elu ei ole sotsiaalmeediata
mõeldav. Ka Knauf jagab moodsa ettevõttena oma värskeimat ja aktuaalseimat
informatsiooni aktiivselt Facebookis ja
YouTube’is. Liituge Knaufi sotsiaalmeedia
kanalitega, et olla alati ehitus- ja
remondiuudistega kursis.
Youtube: Knauf Eesti
Facebook: Knauf Eesti

Knauf Tallinn UÜ
Järvevana tee 7B, 10112 Tallinn
www.knauf.ee
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