
Gruntas

K 460 Knauf Putzgrund Mineral     
Gruntas, skirtas naudoti prieš dengiant mineralinį dekoratyvųjį tinką   

Medžiaga, naudojimas, savybės ir darbo eiga
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Knauf Putzgrund Mineral gruntas, skirtas 
naudoti prieš dengiant mineralinį dekoratyvųjį 
tinką – tai gamykliniu būdu paruoštas sausasis 
mišinys, kurio pagrindą sudaro baltasis ce- 
mentas su sukibimą pagerinančiais priedais. 
Skirtas dirbti rankomis.

Sandėliavimas
Galioja 12 mėnesių nuo pagaminimo dienos. 
Laikyti sausoje vietoje ant medinių padėklų.
Praplyšusius maišus užsandarinti ir sunaudoti 
pirmiausia.

Pakuotė
5 kg maišas

Medžiaga Naudojimas Savybės







Baltos spalvos
Geras sukibimas
Paprasta naudoti







Sukibimui pagerinti ir pagrindui išlyginti 
prieš tinkuojant mineraliniu dekoratyviuoju 
tinku. 
Tinkamas vidaus patalpoms ir išorei.
Knauf Putzgrund mineral netinkamas nau- 
doti ant gipsinio tinko ir gipskartonio 
plokščių paviršių, ant gipsinio tinko ir 
gipskartonio tinka Knauf Putzgrund tinkas.



Grūdelių dydis 
 
Sukibimo stipris 
(betonas)

Išeiga*
  
* Išeigos rodikliai yra orientaciniai dydžiai, kurie 
priklauso nuo pagrindo savybių.

+370 5 213 2222
www.knauf.lt
info@knauf.lt

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik 
Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

Galimi techniniai medžiagų pokyčiai. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius 
gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo nuo produkto tinkamumo patikrinimo. Leidinys saugomas 
autoriaus teisių. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222, faks. +370 5 261 9864       

0–0,6 mm

≥ 1,0 MPa

1 kg maždaug 5–6 m²

Oro ir pagrindo temperatūra dirbant ir rišantis 
turi būti ne mažesnė nei +5 °C.

Vengti tiesioginių saulės spindulių ir saugoti 
nuo lietaus.

Knauf Putzgrund Mineral grunto nemaišyti su 
kitomis medžiagomis, nes dėl jų įtakos gali 
stipriai pasikeisti medžiagos savybės.

Po darbo įrankius gerai nuplauti vandeniu.

Darbo eiga

Pagrindas
Pagrindas turi būti sausas, be dulkių ir atplaišų, 
neįšalęs, įgeriantis ir laidus vandeniui.

Mišinio paruošimas
Knauf Putzgrund Mineral sumaišyti su maž- 
daug 0,6 l švaraus vandens (1 kg miltelių) lėtai 
besisukančiu maišytuvu. Palikti brinkti 10 min., 
tada dar kartą permaišyti ir nustatyti darbui 
tinkamą konsistenciją. Ant pagrindo gaminį 
tepti tolygiai teptuku ar šepečiu. Knauf
Putzgrund Mineral galima suteikti atspalvį, 
naudojant Knauf Compact Color mineralinius 
pigmentus.

Atsižvelgiant į oro sąlygas, paruoštą mišinį 
sunaudoti per 3–4 valandas.

Tolesnius darbus galima atlikti tik po to, kai 
gruntas visiškai išdžiūvęs – maždaug po 24 
valandų (priklauso nuo oro sąlygų).
Naudoti tik ant mineralinių paviršių.

Techniniai duomenysPastabos




