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Knauf Grundol 
Грунд за абсорбиращи повърхности обогатен със силикон

Фасадни системи

Технически лист  04/2019

Описание на продукта Основни характеристики
  

 

■ За външна и вътрешна употреба

■ Фабрично приготвен за употреба

■ Дълбокопроникващ

■ Укрепва повърхността, върху която се нанася

■ Паропропусклив

■ Свързва праха

■ Регулира абсорбирането

■ Без разтворители, не замърсява околната среда

■ За ръчно и машинно нанасяне

Knauf Gundol е грунд изготвен на базата на водна дисперсия на 
кополимер на акрилат с добавки, и обогатен със силикон. 
Предназначен е за подготовка на абсорбиращи минерални 
повърхности, преди нанасянето на фасадни бои или лепене на 
топлоизолационни плоскости.
Начин на доставка:
Кофа 5 l  Артикулен номер 00658381 
Съхранение и транспорт:
Да се предпазва от въздействието на ниски и високи 
температури и пряка слънчева светлина. Срокът на годност е 12 
месеца (при температура от +5 °C до+25 °C) в оригинална 
опаковка на хладно място, защитетно от ниски температури. 
Затворете добре отворената опаковка.
Качество:
Продуктът е предмет на непрекъснат качествен контрол.

Област на приложение:
Грунд за вътрешна и външна употреба преди нанасяне на 
фасадни бои върху:
   ■ Варово-циментни мазилки
   ■ Нови минерални фасадни мазилки
   ■ Стари фасадни мазилки
Предназначен е за изравняване на попиваемостта на различни  
абсорбиращи плоскости, укрепване на повърхностите преди 
нанасянето на фасадните бои или лепила за топлоизолационни 
плоскости.
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Приложение

Свойство
Плътност
Вискозитет
pH-стойност

прибл. 1,0 kg/l
Течен
прибл. 8 - 9

Технически данни

Разход ml/m²Основа, върху която материалът се нанася
Върху съществуващи и минерални мазилки 100-150
Всички данни относно разхода са приблизителни и дават отклонения в зависимост от 
повърхността, върху която материалът се нанася. 

Разход на материал

Продукт Кофа Опаковка Артикулен номер EAN код
Grundol 5 L 68 кофи/палет 00658381 8606108939543

Подготовка на основата
Преди да нанесете сместа, вземете мерки за предпазване на 
повърхностите от замърсяване. Защитете от валежи и пряка 
слънчева светлина външните повърхности, които са изложени на 
атмосферни влияния.
Основата, върху която материалът се нанася, трябва да 
бъде:
■ Носимоспособна, суха, здрава и стабилна
■ обезпрашена, обезмаслена, незамърсена и без отпадъчни 
частици
За да се установи дали повърхността/основата е подходяща за 
нанасяне на Knauf Grundol, при необходимост извършете тест на 
мястото/обекта, чрез надраскване или рязане на материала, 
върху който сместа се нанася.
Нанасяне на материала
Не нанасяйте материала и сместа при температура на въздуха 
по-ниска от +5°С и по-висока от 25°С. Преди започване на работа 
с материала съдържанието на кофата трябва добре да се 
разбърка. Knauf Grundol се нанася неразреден с помощта на 
валяк или четка. Върху повърхности / основи с по-голяма 
абсорбция сместа може да се нанесе на два пъти “мокро върху 
мокро”. Почистете инструмента с вода веднага след неговата 
употреба. Преди цялостното изсъхване почистете с топла вода 
евентуални зацапвания от сместа Knauf Grundol. След 
размекване изсъхналият материал може да се отстрани с кърпа.

Специални 
забележки

Повърхността, върху която се нанася грунда трябва да 
бъде суха, носимоспособна, твърда, обезпрашена и без 
излишни остатъци. Отстранете остатъците от боя и други 
материали, които влияят отрицателно върху адхезията 
преди нанасянето на материала. Силно абсорбиращите 
неносимоспособни слоеве на материала на основата не 
могат да бъдат укрепени с Knauf Grundol.

Съхнене
Нанасянето на материала Knauf Grundol върху основата може да се 
извърши след цялостното изсъхване. Времетo за съхнене е 12 часа при 
температура от 20 °C и относителна влажност на въздуха 65%. При 
неблагоприятни условия - ниски температури и висока влажност на 
обекта, времето за съхнене може да се удължи. Високата абсорбция на 
повърхността, върху която се нанася материала и вятърът могат да 
намалят времето за съхнене.

Температура/климатични условия за работа
Температурата на материала, основата и въздуха по време на работния 
процес и съхнененето не трябва да бъде по-ниска от + 5 °C и по-висока 
от + 25 ºC.
Специални забележки
Knauf Grundol не се смесва с други материали.
Съвети относно безопасност
Виж Информационния лист за безопасност.
Рециклиране
Виж Информационния лист за безопасност.

Обърнете внимание Информационния лист за безопасност
Вижте Информационния лист за безопасност и CE обозначението на:
www.knauf.bg

info@knauf.bg

www.knauf.bg
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Тел.: 0700 300 03
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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. 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 България ЕООД.

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


