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AVANTAJE KNAUF SUPER FINISH

  SIGURANŢA MEDIULUI
Produs ecologic, sigur şi sănătos pentru mediu. Recomandat pentru 
utilizarea la interior în spaţii rezidenţiale, spitale, grădiniţe, creşe, şcoli, 
industria alimentara şi altele. 

  CLIMAT ECHILIBRAT ÎN ÎNCĂPERE 
Knauf Super Finish nu conţine acril. Suprafeţele finisate "respiră", 
reglând confortul climatic al încăperii. KNAUF Super Finish este indicat 
pentru finisarea şi a tencuielilor pe bază de ciment.

  DURABILITATEA ŞI FLEXIBILITATEA SUPRAFEŢEI 
Stratul aplicat se usucă natural în max. 4 ore (în cazul aplicării unui strat 
subtire, de aprox. 0,1mm), fiind deosebit de rezistent la fisurare şi 
contracţie. Acest lucru este un aspect important pentru zonele sensibile 
ale clădirilor (de exemplu, în mansarde).

  STABILITATE 
Materialul constituie un bun substrat pentru diferite tehnici decorative 
complexe (vopsire, tapetare etc.). La contactul cu amorse pentru vopsea 
decorativă materialul rămâne stabil. 

  UŞOR DE APLICAT ŞI ŞLEFUIT
Materialul este foarte uşor de aplicat atât manual, cu o gletiera sau 
cu trafaletul, cât şi mecanizat (cu o pompa airless). Are un timp de lucru 
îndelungat ce permite corecţii multiple.
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  DESCRIERE 
Glet gata preparat, universal (pentru finisare rost şi suprafaţă). Excelent 
pentru aplicarea manuală (cu gletiera sau trafaletul), cât şi pentru cea 
mecanizată (airless).  

  DOMENIU DE UTILIZARE  

Pentru gletuirea suprafeţelor plăcilor din gips-carton, a plăcilor din gips 
armate cu fibre celulozice (Gipsfaser), a tencuielilor pe bază de ipsos, 
gleturilor de nivelare şi a suprafeţelor tinciuite. Ideal pentru finisarea 
suprafeţelor din gips-carton. La renovări se poate aplica pe suprafeţele 
vopsite, fără a fi necesară amorsarea sau şmirgheluirea acestora. 

  CARACTERISTICI
■ ideal pentru finisarea suprafeţelor de gips-carton;
■ aderență foarte bună;
■ aplicare şi nivelare uşoară;
■ se obţin suprafețe perfect netede, gata pentru finisarea ulterioară 

cu materiale decorative;
■ fără pierderi, materialul poate fi utilizat 100% şi poate fi folosit 

ulterior dupa desigilare, în galeata originală;
■ consum redus;
■ un grad ridicat de alb după uscare;
■ contracţie scăzută;
■ glet gata preparat pentru utilizare, cu o consistenţă omogenă;
■ rezistent la crăpături;
■ se şlefuieste uşor;
■ este un produs ecologic. 

  AMBALARE: 
la găleată, de 6 kg, 14 kg şi 25 kg.

Accesează QR-code 
pentru video de produs 
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