Защити
красотата
Използвай Кнауф грунд

Knauf Grundiermittel
Контактен грунд за силнопопиващи повърхности Knauf
Grundiermittel е дисперсия на
база изкуствена смола с висока
устойчивост на химически разтвори. Продуктът се използва във
вътрешни
помещения
като
основа върху силно абсорбиращи повърхности - газобетон и
тухли. Грундът е концентрат и се
разрежда до 1:4 с вода за тухли
и до 1:5 с вода за газобетон.
Прилага се преди нанасяне на мазилката за предотвратяване
на риска от т.нар. „прегаряне на мазилката“ и за да подобри
адхезията на основата.
Разходна норма: 100 g/m2 неразреден
Опаковка: 15 kg

Информационен център за
обслужване на клиенти - свържете се с нас за безплатна
консултация и се възползвайте от нашия дългогодишен опит!

Най-добрите практики и особености при монтажа на системите Кнауф. Актуална информация за модерно строителство. Бъдете в час!

› Тел: 0700 300 03

Техническа информация за
продуктите ни, готови решения и информация за нашата
дистрибуторска мрежа. Тези
кликвания си заслужават!
› www.knauf.bg
› www.knaufperfectsurfaces.com
› www.knauf-firewin.com
› www.knauf-gipsfaser.com
› info@knauf.bg

› ПРОВЕРЕТЕ КАЧЕСТВОТО НА ВАШАТА ПОВЪРХНОСТ НА ОНЛАЙН
СИМУЛТОР КНАУФ - WWW.KNAUFPERFECTSURFACES.COM/BG

ШИРОКО ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЕРФЕКТНИ СИСТЕМИ
Грундове преди полагане
на мазилки
› Betokontakt
› Grundiermittel

Грундове преди шпакловка
› Finish Grund

Грундове преди полагане
на плочки
› Finish Grund

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 отклонение 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 Кнауф България ЕООД.

Кнауф България ЕООД

Завод за гипсфазерни
плоскости

Завод за гипсови строителни
плоскости Марица

1618 София
ул. Ангелов връх 27
тел.: 0700 300 03
факс: (+359) 2 426 50 84
www.knauf.bg; info@knauf.bg

3700 Видин
Южна промишлена зона
тел.: (+359) 94 923 219
факс: (+359) 94 600 505

6294 с. Медникарово
Община Гълъбово
тел.: (+359) 42 950 112
факс: (+359) 42 925 021

За дългосрочна защита на повърхността
Перфектната повърхност на една стена или таван вдъхновява и краси всяко
помещение. Със системите на Кнауф, водеща международна марка на
строителни материали, можете да постигнете превъзходно качество. Само
с една единствена стъпка създавате дълготрайна основа за мазилки и бои.

www.knauf.bg

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТИТЕ

СТРУКТУРА НА СЛОЕВЕТЕ

грундове кнауф

ГРУНДОВЕ КНАУФ

Всеки свързващ
материал има важно
значение

За всяка основа

›И
 СКАТЕ ЛИ ДА ПОЛУЧИТЕ

ПЕРФЕКТНАТА ПОВЪРХНОСТ? ЗНАЧИ
ИМАТЕ НУЖДА ОТ ВЪЗМОЖНО НАЙДОБРИЯ СВЪРЗВАЩ МАТЕРИАЛ МЕЖДУ
ОТДЕЛНИТЕ СЛОЕВЕ.

Добрият грунд върши много работа! От съществено
значение за подобряването на повърхността е свързващият
компонент между отделните слоеве. Подготовката на
основата е необходима, така, както стабилният фундамент
на всяка къща.
Грундовете подготвят повърхността,
уеднаквявайки хигроскопичността и равномерно преди
полагане на мазилката и довършителните материали. Те са
предпоставка за устойчиви, трайни и здрави повърхности.

Стената или таванът се обработват с различни продукти,
изпълняващи определена функция. Кнауф предлага
оптималната комбинация за основата, която гарантира
дълготрайност и здравина.

Бетон
Betokontakt
MP 75 SL

Finish Grund
Readyfix

ИЗПОЛЗВАЙТЕ

ГРУНДОВЕ
КНАУФ

›О
 ПТИМАЛНА ПОДГОТОВКА ЗА
ПЕРФЕКТНАТА ПОВЪРХНОСТ

Всеки строителен обект е с различна основа. Вие
трябва да получите най-доброто от всеки материал.
Продуктовата гама Кнауф Ви олеснява! За почти всяка
основа и приложение има подходящ продукт, с който
можете бързо и ефективно да поставите началото на
Вашия шедьовър - перфектна и трайна повърхност, която
ще впечатли клиента.

Knauf Finish Grund
Грунд за укрепване на основата
и регулиране на хидроскопичността, подходящ за нанасяне
върху тухли преди полагане на
гипсови мазилки. За полагане
върху гипсови мазилки преди
финишна шпакловка.

Основа за полагане на лепила за керамични плочки.
Готов е за употреба.

Газобетон
Grundiermittel

Разходна норма: 100-150 g/m2
Опаковка: 5 kg

MP 75 SL

Finish Grund
Readyfix

Knauf Betokontakt
Контактен грунд за гипсови
мазилки върху бетон и слабо попиващи повърхности Knauf Betokontakt е готов за употреба
контактен грунд за гипсова
мазилка на базата на алкално
устойчива синтетична смола с
кварцов пясък. Пигментиран в
розово.

Керамични тухли
Finish Grund
MP 75 SL

Разнообразие от продукти
Всяка повърхност е различна, затова Кнауф предлага отделни
продукти, които напълно да отговарят на изискванията за всяко
приложение.

Finish Grund
Readyfix

За нанасяне на закрито върху: монолитен бетон и готови
бетонни панели; бетонни тавани от отделни строителни
елементи; EPS и XPS изолационни материали други плътни,
непопиващи повърхности като адхезионни мостове съгласно
DIN 18550.
Разходна норма: 225 g/m2
Опаковка: 20 kg, 5 kg, 1 kg

