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Knauf Stuc-Primer
Gruntas  
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Knauf Stuc-Primer gruntas, sumažina pagrin-
do įgėrimo gebą ir pašalina tinko „perdegimo“ 
galimybę. 

Sandėliavimas 
Galioja 12 mėnesių nuo pagaminimo dienos. 
Laikyti nuo šalčio apsaugotoje vietoje.

Pakuotė
15 kg

Medžiaga

Atsižvelgiant į tinko pagrindo įgeriamumą 
gruntas skiedžiamas švariu vandeniu nuo san- 
tykio 1:1 iki 1:3 (gruntas : vanduo). Gruntas 
dengiamas voleliu, šepečiu arba purškiamas 
mašininiu būdu. Nenaudoti, jei pagrindo ar oro 
temperatūra žemesnė nei +5 °C. Tokia tempe-
ratūra turi būti palaikoma tol, kol gruntas 
išdžius. Tinkavimo darbus galima pradėti tik 
gruntui visiškai išdžiūvus (ne mažiau kaip po 6 
valandų).
Darbo įrankius po naudojimo plauti vandeniu. 
Aptaškytus plotus plauti vandeniu, kol gruntas 
dar nesudžiūvo. Išdžiūvusi medžiaga gali būti 
plaunama, drėkinant vandeniu arba naudojant 
organinius skiediklius.

Išeiga
Orientacinė reikšmė, skiedžiant santykiu 1:3 – 
apie 100 g/m² (neskiesta). 

Naudojimas








Tinkamas vidaus patalpoms ir išorei.
Pasižymi aukštu atsparumu šarminiam 
poveikiui.
Skirtas naudoti ant stipriai arba netolygiai 
įgeriančių tinko pagrindų. Jeigu jie atitinka-
mai neparuošti, gali „perdegti“ tinko skiedi-
nys, t.y. per greitai paimamas vanduo iš 
tinko skiedinio, be to  tinkas gali netolygiai 
džiūti, o tai sutrikdo normalią darbo eigą. 
Naudojamas prieš tinkuojant gipsiniais ir 
gipso kalkių tinkais, pvz.: MP75, MP75G/F, 
Goldband, Rotband ir pan.

Gruntai

Darbo eiga


