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  Приложение
Подготовка
Материалът се добавя към съответното 
количество вода (около 0,4 l вода на kg 
суха смес) и се разбърква до получаване 
на хомогенна смес. След това приготвената 
маса се оставя 10 минути да престои и отново 
се разбърква. Така приготвения материал е 
готов за употреба. Консистенцията може да се 
коригира с добавяне на малко количество вода 
или суха смес.

Основа
Основата трябва да бъде здрава, чиста, суха, 
без остатъци от прах и кофражни масла, без 
пукнатини. Неносимоспособни повърхности 
трябва да бъдат отстранени.
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Нанасяне
Препоръчва се Кнауф Биофиниш да се нанесе 
в тънък слой. След изсъхване се обработва 
с фина шкурка и след това се нанася още 
един слой върху почистената повърхност. 
Отвореното време за работа е около 24 ч. 

Температура на работа
Температурата на основата, материалите и 
въздуха по време на работа и съхнене трябва 
да бъде между 5 ºC и 25 ºC. Обработваните 
повърхности трябва да бъдат защитени от пряко 
слънчево въздействие, вятър и замразяване.

Съвети за безопасност
Дразни кожата. Съществува опасност 
от тежки увреждания на очите. Може да 
предизвика свръхчувствителност при контакт 
с кожата. Да се съхранява далеч от деца. 
ДА не се вдишва. Да се избягва контакт с 
кожата и очите. Ако съдържанието влезе 
в контакт с очите, измийте старателно с 
вода и се консултирайте с лекар. В хода на 
работа да се използват подходящи ръкавици 
и предпазни очила/ маска. В случай на 
поглъщане да се поиска съвет от лекар и да 
му се покаже опаковката/ етикета.
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Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия материал. Конструктивните, 
статичните и строително-физическите качества на системите Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, само при изричното 
одобрение на Кнауф. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо.
Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф.

Конструктивните, статическите и строително-физичните качества на  системите Кнауф са гарантирани само при 
изключителното използване на Кнауф системни компоненти или изрично препоръчани от Кнауф продукти.

   Описание   Области на приложение   Технически данни
Кнауф Биофиниш е фабрично приготвена суха 
смес за обработка на повърхности в закрити 
помещения. Предвидена е за многослойно 
нанасяне.

Съхранение
Срок на годност: мин. 12 месеца на палети в 
сухи и хладни складови помещения.

Опаковка
25 кг торба

Подходящ за употреба на закрито върху:
▪ бетонови основи
▪ основни мазилки
▪ фини мазилки

Плътност суха смес:                         ок. 0,75 kg/l
Плътност разтвор:                               ок. 1,6 kg/l
Якост на огъване:                                  >0,5 N/mm2

Якост на натиск:                                     >2 N/mm2

Разход на mm:                                      oк. 1 kg/m2


