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reglare a absorbției pentru suprafețe
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Fișă tehnică de produs



Punere in operă 
În funcţie de capacitatea de absorbţie a stra-
tului de bază grundul Knauf Grundiermittel se 
diluează cu apă în raport de 1:2 până la 1:5; se 
întinde uniform pe stratul de bază cu o rola, bidi-
nea sau prin pulverizare.
Suportul trebuie sa fie uscat, desprafuit, să nu 
prezinte desprinderi, exfolieri sau eflorescenţe, 
straturi de vopsea, resturi de materiale, să nu fie 
îngheţat, să aibă capacitatea portantă necesară.

Temperatura de punere în operă
Temperatura aerului, a suportului şi a grundu-
lui trebuie sa fie peste +5°C, pe întreaga dura-
tă a aplicării şi a procesului de uscare. Suprafeţele 
prelucrate se vor feri de expunerea directă la 
ploaie, soare sau curenţi puternici de aer.

Curăţarea uneltelor
Uneltele trebuie curăţate cu apă curată imediat 
după utilizare. Petele de grund se vor spăla ime-
diat cu apă de pe suprafeţele pătate. Materialul 
uscat poate fi îndepărtat prin diluare (etilacetat, 
sau solvenți).

Timp de uscare:
Pentru continuarea celorlalte lucrări se va 
aştepta ca suprafaţa grunduită să fie com-
plet uscată (uscarea este în funcţie de capaci-
tatea de absorbţie a stratului suport, temperatu-
rii încăperii, aerisire, număr de straturi de grund 
aplicate). Timpul minim de aşteptare înainte de 
aplicarea altor straturi este de cca. 6 ore. Ten-
cuirea suprafețelor umede, proaspăt grunduite, 
reduce efectul grundului.
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Material Domeniu de utilizare Date tehnice 
Descrierea materialului
Knauf Grundiermittel este o dispersie sintetică 
cu o înaltă rezistenţă la substanţe alcaline.

Depozitare
În încăperi uscate ferite de îngheţ, la tempera-
turi nomale. Efectul îngheţului de scurtă durată 
(cca. 24 de ore) la -5 °C, nu influenţează cali-
tatea produsului.

Mod de ambalare
Găleată 15 Kg   Cod Material 00005587

Grund pentru interior, utilizat la reglarea 
capacităţii de absorbţie a straturilor de bază pu-
ternic absorbante, împiedicând absorbţia apei 

  iş ătacilpa tăpsaorp alaiucnet nid ecigolonhet
permite desfăşurarea normală a procesului de 
tencuire.

Diluare        1:2 maxim 1:5

Consum specific  cca. 100g/m2 (nediluat)

Temperatura de        >5°C 
punere în operă  

Cerere de ofertă 

Poz. Descriere Cantitate Preţ unitar Preţ total

...... Grund special, pe bazã organicã, 
pentru suprafeţe foarte absorbante la tavane/pereţi*,
înălţimea plafonului/suprafeţei tencuite* în m........
Produs: Knauf Grundiermittel. ..........  m² .......... RON .......... RON

  Total ............... RON
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Fax:       021 - 650.00.48

Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără o înştiinţare prealabilă. Garanţia producătorului 
se referă exclusiv la calitatea materialelor, a componentelor de sistem şi a sistemelor în ansamblul lor. Proprietăţile fizice, 
chimice şi mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive şi statice ale sistemelor Knauf sunt 
valabile numai în condiţiile utilizării materialelor şi componentelor de sistem conform fişelor tehnice Knauf sau a 
produselor recomandate în scris de către compania Knauf. Indicaţiile privind consumurile specifice de materiale sau 
componente de sistem sunt stabilite pe baza experienţei producătorului şi în condiţii de prelucrare care se abat de la 
prevederile menţionate în fişa tehnică, nu pot fi preluate ca atare. Utilizatorul/Cumpărătorul va verifica pe propria 
răspundere dacă materialul sau sistemul este adecvat domeniului de utilizare şi condiţiilor specifice din şantier. Toate 
drepturile asupra fişei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări şi fotocopii, precum şi extrase din fişele tehnice 
necesită aprobare scrisă din partea Knauf Gips SRL.
Adresa: 013702 Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr.3-5, City Gate Building-South Tower, Etj.4


