
Knauf siūlių užpildai ir 
silikonas
Spalvų paletė

Dėl poligrafijos ypatumų parodytos spalvos gali šiek tiek skirtis nuo realių spalvų.

01
pilka
(grau)

02 
balta
(weiß)

03
plukių

(anemone)

04
šlapio asfalto
(anthrazit)

05
smėlio

(bahamabeige)

06
pilkai mėlyna
(bermudablau)

07
karamelės
(caramel)

08
krokų

(crocus)

09
šviesiai ruda
(hellbraun)

10
jazminų
(jasmin)

11
šviesiai pilka
(lichtgrau)

12
pilka

(manhattan)

13
juoda

(schwarz)

14 
akvamarino
(aquamarin)

15
mėlyna
(blau)

16
šviesiai mėlyna

(hellblau)

17
raudona

(rot)

18
oranžinė
(orange)

19
raudonų plytų

(cotto)

20 
geltona
(gelb)
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Knauf siūlių užpildai ir 
silikonas
Atsparūs grybeliui ir pelėsiui
Užtikrintas poveikis

UAB „Knauf“
Švitrigailos g. 11B, Vilnius

infocentrAS +370 5 213 2222

www.knauf.lt

info@knauf.lt@
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Knauf fugenbunt
plytelių siūlių užpildas
Siūlių užpildas, 
skirtas 2–8 mm pločio siūlėms 

nauJOVĖ!

Knauf flexfuge Elastic Plus
elastingas plytelių siūlių užpildas
Elastingas siūlių užpildas, skirtas 2–15 mm pločio siūlėms 

Knauf Sanitär-Silicon 
sanitarinis silikonas
Medžiaga, skirta siūlėms ir  
įtrūkimams užpildyti

Plytelių siūlių užpildas Knauf Fugenbunt tinka ant tvirto pagrindo 
priklijuotų keraminių ir akmens masės sienų bei grindų plytelių siūlėms užpildyti.

naudojimas
 ■  Siūlių plotis 2–8 mm.
 ■ Visų keraminių ir akmens masės plytelių siūlėms sandarinti.
 ■  Tinka patalpų vidui ir išorei.
 ■  Tinka visoms gyvenamosioms patalpoms.

Pranašumai
 ■ Atsparus pelėsiui ir grybeliui.
 ■ Atsparus šviesos poveikiui.
 ■ Žvilgantis.
 ■ Paviršius tobulai lygus.
 ■ Spalvos atitinka sanitarinio silikono spalvas.

Elastingas plytelių siūlių užpildas Knauf Flexfuge Elastic Plus 
skirtas ant tvirto pagrindo priklijuotų mažai drėgmę sugeriančių ir nesugeriančių 
keraminių ir akmens masės sienų bei grindų plytelių siūlėms užpildyti. Tinka nau-
doti tokiose vietose, kur būdingas didelis temperatūros svyravimas.

naudojimas
 ■  Siūlių plotis 2–15 mm.
 ■ Visų keraminių ir akmens masės plytelių siūlėms sandarinti.
 ■ Tinka patalpų vidui ir išorei.
 ■ Rekomenduojamas šildomosioms grindims, balkonams ir terasoms.

Pranašumai
 ■ Atsparus pelėsiui ir grybeliui.
 ■ Atsparus šviesos poveikiui.
 ■ Žvilgantis.
 ■ Paviršius tobulai lygus.
 ■ Spalvos atitinka sanitarinio silikono spalvas.
 ■ Atsparus šalčiui ir nelaidus vandeniui.
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PUIKIAI TINKA NAUDOTI 
SuDĖTInGOMIS SĄLYGOMIS

PERLEffEKT

PERLEffEKT

PlyTElIų SIūlIų PAVIRšIUS  
TAMPA IDEAlIAI lygUS IR
aTSPaRuS VanDEnIuI
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NAUJOVIšKA SUDĖTIS
ILGaLaIKĖ aPSauGa nuO 
GRYBELIO IR PELĖSIO

Sanitarinis silikonas Knauf Sanitär-Silicon skirtas naudoti tokiose 
vietose, kur galima pagrindo deformacija dėl jo judėjimo arba temperatūros 
svyravimo (pvz.: kampinėms siūlėms ir jungtims prie santechninių įrenginių, ant 
šildomojo grindų sluoksnio). 

naudojimas
 ■ Keraminių ir akmens masės plytelių dangos siūlėms, pvz., kampinėms, 
sandarinti.

 ■ Tarpams tarp keraminių ir akmens masės plytelių ir santechninių įrenginių 
sandarinti.

 ■ Tinka, kai pagrindas gali deformuotis.
 ■ Rekomenduojamas naudoti vonios kambariui ir virtuvei.
 ■ Tinka patalpų vidui ir išorei.

Pranašumai
 ■ Atsparus pelėsiui ir grybeliui.
 ■ Platus spalvų, sutampančių su KNAUF siūlių užpildų spalvomis, spektras.
 ■ gerai išsilaiko ir sukimba su drėgmės nesugeriančiais paviršiais.
 ■ labai atsparus atmosferos poveikiui ir didelei temperatūrai.
 ■ Ilgai išlieka elastingas.

Pakuotės:  
2 kg, 5 kg, 10 kg

Pakuotės: 
1 kg, 5 kg

Pakuotės: 
280 ml, 300 ml, 310 ml


