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Област на приложение
Като грунд за силно абсорбиращи основи (например газобетон, тухла 
от пясъчен вар). Специален грунд за абсорбиращи и неабсорбиращи, 
гладки основи и дървестни основи (напр. ПДЧ) и покритие за мазилки, 
кръпки от хоросан, замазки и шпакловки.
Подходящ за: навън и отвътре, подове, стени.

Информация за продукта
 ■ Готов за употребa

 ■ Дисперсионен концентрат без разтворител

 ■ Регулира абсорбцията

 ■ Спомага на сцеплението 

 ■ Пречещ на влагата

 ■ Пропусклив за водни пари

Опаковка
1 kg - бака

Преработка 
Подова основа
Повърхността трябва да е стабилна, чиста, суха, без масла и мазнини 

Смесване
Съотношение на смесване: 
1: 4 с вода върху силно абсорбиращи снови. 
Като средство за лепене на разтвори (разтвор при ремонти, бърз 
цимент, циментови замазки и др.) 1: 5 с вода. 
Като за вароциментови мазилки 1:10 с вода. 
Като подобрител на сцеплението за полагане на средни и дебели 
основи от плочи от естествен камък 1: 1 с вода
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Обърнете внимание 
Информационния лист за безопасност! 
www.knauf.bg
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Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: 0700 300 03

Издание: 2020 г.

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.

 

info@knauf.bg

Тел.: 0700 300 03

www.knauf.bg

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 строителнофизическите качества на системите Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти 
или други продукти, само при изричното одобрение на Кнауф България ЕООД. 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.

Съхранение

Срок на годност:  мин. 12 месеца
Условия за съхранение:  да се пази от замръзване, на хладно и   
сухо. Опасност от замръзване при температура под 0 °C

Изхвърляне 
По-малки количества: втвърдено, изсушено състояние при битовите 
отпадъци.

Данни за употреба
 ■ Температура на обработка приблизително от 5 °C до приблизително 

25 °C

 ■ Температурна устойчивост до 70 °C

 ■ Разход около 100 g/m² в зависимост от попиваемостта

 ■ Време за изсъхване около 12 часа

Технически данни за материала
 ■ Химична характеристика: водна дисперсия на акрилатен   

   кополимер, вода и добавки.

 ■ Течна форма

 ■ Цвят:    млечен

 ■Мирис    лек

 ■ Температура на кипене 100°C

 ■ Температура на топене  0°C

 ■ Точка на възпламеняване в °C  Не е приложимо.

 ■ Температура на запалване в °C  Не е приложимо.

Продуктовата гама

Описание Опаковка Опаковъчна 
единица

Артикулен 
номер

EAN код

Haftemul-
sion

1 kg 12 кофи/кашон 102693 4006379069828

Данни за безопасност
Извеждане на свеж въздух, при оплаквания се консултирайте с лекар. 
Измийте със сапун и вода.
Изплакнете очите с отворени клепачи за няколко минути на течаща 
вода. Консултирайте се с лекар, ако симптомите продължават.
Незабавно изплакнете устата и пийте много вода, обадете се на лекар.
Вижте информационния лист за безопасност за повече информация.


