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Knauf Putzgrund Fassade – tai speciali 
priemonė, skirta paviršiams gruntuoti prieš 
juos padengiant struktūriniu fasado tinku. Tai 
vandeninė stireno ir akrilinės dispersijos, 
marmuro miltelių, kvarcinio smėlio ir pigmentų 
emulsija. 

Sandėliavimas
Galioja 12 mėnesių nuo pagaminimo dienos. 
Laikyti sausoje vietoje aukštesnėje nei +3 ºC 
temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės 
spindulių, aukštos temperatūros ir šalčio.

Pakuotė
5 ir 20 kg kibirėliai 
300 kg padėklas (60 vnt.)
480 kg padėklas (24 vnt.)

Medžiaga Naudojimas Savybės

■ Skirtas paviršiams gruntuoti prieš juos 
padengiant mineraliniu, akriliniu, silikoni-
niu ar silikatiniu tinku.

■ Sustiprina paviršius, reguliuoja įgeriamu-
mą, gerina sukibimą.

■ Sudėtyje nėra tirpiklių.
■ Siūlomas 275 skirtingų Knauf paletės 

atspalvių.
■ Laidus garams.
■ Tinkamas sienoms ir luboms.
■ Galima naudoti pastatų viduje ir išorėje.
■ Išsiskiria puikiomis sukibimo savybėmis.
■ Paruoštas naudoti.
■ Didelis našumas.

Knauf Putzgrund Fassade – tai paruošta 
naudoti priemonė, skirta paviršiams gruntuoti 
prieš juos padengiant struktūriniu fasado 
tinku. Išsiskiria puikiomis sukibimo ir spalvos 
suvienodinimo savybėmis. Negalima naudoti 
gipskartonio plokštėms. Knauf Putzgrund 
Fassade gruntas naudojamas ant:
■ fasadų šiltinimo sistemos armuojamojo 

sluoksnio;
■ visų tipų statybinių cemento ir kalkių 

pagrindų;
■ išorinio ir vidinio tinko.

Gaminys naudojamas su Knauf Termo Plus P ir 
Knauf Termo Plus M išorinių sienų šiltinimo 
sistemomis.
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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       

Darbinė 
temperatūra nuo +5 ºC iki +25 ºC

Orientacinės 
sąnaudos 0,25–0,45 kg/m²

Išeiga
5 kg pakuotė 11–20 m²
20 kg pakuotė  44–80 m²

Atsparumas 
šilumai nuo –20 ºC iki +80 ºC

■ Pagrindo ir oro temperatūra turi būti ma- 
žiausiai +5 ºC, sienos negali būti įšalusios.

■ Siekiant išvengti dulkių nusėdimo, nekelti 
dulkių patalpoje, kurioje paviršiai padengti 
Knauf Putzgrund Fassade gruntu.

■ Knauf Putzgrund Fassade grunto negalima 
maišyti su kitomis medžiagomis, nes tai gali 
pakenkti jo svarbiausioms savybėms.

■ Po darbo įrankius gerai nuplauti vandeniu.

Dėmesio
Darbus būtina atlikti esant sausam orui, kai oro 
ir pagrindo temperatūra nuo +5 ºC iki +25 ºC. 
Visos medžiagos savybės užtikrinamos, kai oro 
temperatūra +23 ºC, santykinė oro drėgmė – 
50 %. Esant kitokioms sąlygoms, medžiaga 
gali džiūti greičiau arba lėčiau. 

Vengti patekimo į akis. Patekus į akis, 
nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į 
gydytoją. Laikyti vaikams nepasiekiamoje 
vietoje. Saugoti nuo šalčio.

Šiame techniniame lape nurodoma medžiagos 
paskirtis ir rekomenduojamas darbų atlikimo 
būdas, tačiau jis negali pakeisti profesinės 
darbų vykdytojo patirties.

Be pateiktų rekomendacijų, darbus būtina 
vykdyti vadovaujantis statybos reglamentu ir 
darbų saugos bei higienos taisyklėmis. Gamin-
tojas užtikrina gaminio kokybę, tačiau nedaro 
įtakos jo naudojimo sąlygoms ir būdui. Jeigu 
kyla abejonių, galima savarankiškai išbandyti 
gaminį ir atlikti bandomuosius darbus. Šis 
techninis lapas pakeičia visus ankstesnius 
techninius lapus.

Pagrindas

Pagrindo paruošimas
Knauf Putzgrund Fassade gruntą galima 
naudoti ant apkrovas laikančio, vienalyčio, 
sauso, tvirto, švaraus (be dulkių ir kitų sukibimą 
sunkinančių medžiagų, tokių kaip tepalas ar 
tapetų klijai, likučių) pagrindo pastato viduje ir 
išorėje. Patvarią ir vandeniui atsparią dažų 
dangą būtina šlifuoti ir pašalinti blizgesį. 
Vandeniui neatsparią dangą būtina visiškai 
pašalinti. 
Prieš naudojant kruopščiai išmaišyti pakuotės 
turinį.

Darbo eiga
Spalvotam pigmentuotam tinkui reikia naudoti 
Knauf Putzgrund Fassade gruntą, kurio spalva 
atitinka tinko spalvą. Knauf Putzgrund Fassade 
gruntą tolygiai paskirstyti teptuku, minkštu 
šepetėliu arba voleliu, kad būtų padengtas 
visas paviršius. Tuo pat metu reikia vengti 
nutekėjimo ir nuvarvėjimo. Jeigu paviršius labai 
gerai įgeria arba yra šiurkštus, gruntą reikia 
skiesti (daugiausia 10 %) vandeniu, šiuo 
skiediniu padengti paviršių ir palikti išdžiūti. 
Tinką galima dengti tik gruntui visiškai 
išdžiūvus, t. y. mažiausiai po 12 valandų. Džiū- 
vimo trukmė priklauso nuo oro temperatūros, 
drėgmės ir gruntuojamo pagrindo įgeriamumo. 
Visos Knauf fasadų šiltinimo sistemų savybės 
užtikrinamos tik su sąlyga, kad Knauf sistemos 
komponentai naudojami pagal techninius 
reikalavimus. 
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