
Knauf Finish Grund концентрат 1:9 
технически лист 

Грунд, предназначен за регулиране на абсорбиращата способност  и  подготовка на повърхностите
Описание на продукта 

Knauf Finish Grund 1:9 е концентрат за основа, който се разрежда с вода на базата  на водна дисперсия на стирол-акрилатен 

съполимер и добавки, предназначен за абсорбиращи  минерални повърхности, като подготвителен етап преди нанасяне  

на шпакловъчни смеси, лепила за плочки или интериорни Knauf бои.

Начин на доставка: 

Кофичка от по 1 литър  артикулен номер 765555

Съхранение и транспортиране: 

Да се предпазва от студ, високи температури и пряка слънчева светлина. 

В оригиналната опаковка, на хладно място, но защитено от замръзване

(при температури от +5° C до +25° C) срокът на годност е 12 месеца.  

Да се затваря добре  отворената опаковка.  

Да се предпазва от високи температури и пряка слънчева светлина.  

Качество: 

Продуктът подлежи на постоянен контрол върху качеството. 

Област на приложение 

За вътрешно и външно приложение при полагане върху: 

■ Варово-циментови, гипсово-варови или гипсови мазилки;

■ Гипскартонени и гипсфазерни плоскости;

■ Циментови, калциево-сулфатни, сухи замазки (от гипсови, гипсфазерни или циментови плоскости);

■ Изглаждащи /финишни смеси(каквито са Biofinish, Biofinish Plus или Extrafinish)

Преди нанасяне на:

■ Заглаждащи /финишни смеси

■ Лепила за плочки

■ Интериорни  Knauf бои

Свойства

■ За вътрешно и външно приложение

■ Концентрат, разрежда се с вода до 1:9

■ Прониква в дълбочина в материала, върху който се нанася.

■ Заздравява повърхността, върху която се нанася.

■ Паропропусклив

■ Слепва праха.

■ Регулира абсорбиращата способност.

Teхнически лист
09.2022

К 451е.bg



■ Без разтворители, не замърсява околната среда.

■ За ръчно и машинно нанасяне.
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Основа, предназначена за регулиране на абсорбиращата способност  и  подготовка на 

повърхностите  

Изпълнение 

Специални забележки 

Повърхността, върху която се нанася грунда, трябва да бъде суха, носеща, стабилна, чиста, обезпрашена и без

ронещи се части. Остатъците от боя и други материали, които имат отрицателен ефект върху  прилепването, да се 

отстранят преди нанасянето на материала. 

Изпълнение 

Подготвителни работи:  

Преди нанасяне, покрийте или предпазете чувствителните към замърсяване повърхности.  

Повърхностите, изложени на атмосферни влияния, да се предпазят от валежите и пряката слънчева светлина. 

Повърхността, върху която ще се нанася материалът, трябва да бъде: 

■ Носеща, суха, здрава, стабилна

■ Обезпрашена, обезмаслена, незамърсена и без ронещи се части.

За да се установи дали повърхността е подходяща и отговаря на условията за нанасяне на Knauf Finish Grund концентрата, 

при необходимост направете проба на самата строителна площадка чрез надраскване, надиране или нарязване на 

повърхността, върху който ще се нанася основата 

При температури на въздуха, материала и основата, по-ниски от + 5° C и по-високи от + 25° C не трябва да се нанася.
 Съдържанието на кофичката да се разреди с вода в пропорция до 1:9 и добре да се разбърка. Knauf Finish Grund 

концентратът се нанася чрез валяче или четка. Върху повърхности с по-голяма попиваща способност основата може да се 

нанася на два пъти на принципа „мокро върху мокро“. След употреба почистете инструментите с вода. Евентуални 

замърсявания от Knauf Finish Grund концентрат почистете с топла вода преди окончателното и пълно изсушаване. 
Изсъхналият материал, може да се размекне и да се отстрани с парцал или подобно средство.

Изсъхване 

Нанасянето на материал върху Knauf Finish Grund концентрат може да последва едва след  пълното му изсъхване. 
Времето за изсъхване на Knauf Finish Grund концентрат е  около 8 часа при температура от 20° C и относителна влажност 
на въздуха 69 %. Ако на строителната площадка е студено и влажно, времето за съхненене може да бъде по-

продължително.  

Попиващата способност на повърхността, върху която се нанася материалът, както и влиянието на вятъра могат да 

съкратят времето за изсъхване. 

Температура / климатични условия за работа 

Температурата на материала, основата и въздуха по време на изпълнението на работите и периода за съхнене не трябва да 

бъде по-ниска от +5° C и по-висока от +25° C. 

Специални забележки 

Knauf Finish Grund концентратът да не се смесва с други материали. 

Предпазни мерки 

За предпазните мерки вижте листа за безопасност.   

Изхвърляне на отпадъците и третиране 

Вижте листа за безопаснност.  

Гъстота: ca. 1,0g/cm3 

Вискозитет: течен 

pH-стойности: ca. 8 до 9 

Разходни норми за материала 
Основа, върху която се нанася материала 

Върху мазилки, замазки или гипсови плочи 

Разход ml/m2  

20 - 30 

Технически данни



Всички данни за разходните норми са рамкови и могат да варират в зависимост 

от повърхностите, върху които се нанася материалът. Точният разход може да се 

установи опитно на самата строителна площадка. 

Производствена програма 

Finish Grund концентрат 1:9 Разфасовка  брой/палет Номер на продукта EAN код 

Кофичка 1 литър 120 кофички/палет 765555 8606029510029 

Обърнете внимание на листа за безопасност! 

Листа за безопасност вижте на 

www.knauf.bg

Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: 0700 300 03, факс: 02 / 91 789 43

Правото на технически промени е запазено за „Кнауф България” ЕООД. Валидно е съответното актуално издание. Гаранцията, предоставена от „Кнауф 
България” ЕООД са отнася единствено за качеството на материала на „Кнауф България” ЕООД. Конструктивните, статичните и строителнофизичните 
качества на системите на „Кнауф България” ЕООД могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, изрично одобрени 
от „Кнауф България” ЕООД. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности и в случай на отклонения от зададените условия, не 
могат да се прилагат без да се съобразят съответните особености.
Всички права на интелектуална собственост за запазени и принадлежат на „Кнауф България” ЕООД. Промени, издаване, използване, размножаване, 
разпространение и фотомеханични копия, включително и във вид на извадки, могат да се извършват само с изрично предварително разрешение от „Кнауф 
България” ЕООД.

www.knauf.bg
info@knauf.bg

Тел.: 0700 300 03
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