Penetrační nátěry
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Putzgrund Mineral
Penetrace pod dekorativní šlechtěné omítky
Technické údaje

Způsob použití

Vlastnosti

Teplota zpracování/teplota
podkladu
min. +5 °C
Doba zrání
cca 5 min.
Spotřeba vody smíchat 1 kg prášku
+ 1 l vody
Doba schnutí
min. 4 hodiny
Spotřeba
cca 150–200 ml/m²

Základní nátěrová hmota Putzgrund Mineral má
bílou barvu a je určena pro snížení savosti, zvýšení přilnavosti a vyrovnání barevného odstínu
tmavého povrchu. Tento speciální základní nátěr
je vhodný pro minerální omítky na minerálních
podkladech. Jiné podklady včetně sádrových a
sádrokartonových desek se musí opatřit nátěrem
Knauf Putzgrund, který je připraven k okamžitému použití. Je vhodná pro vnitřní i venkovní
použití.

Jednoznačné přednosti:
speciální minerální základní nátěrová hmota
připravená k rozdělání
zajišťuje stejnoměrnou savost podkladu
nepropouští vodní páru
zlepšuje přilnutí nanášené dekorativní omítky

Skladovatelnost
Skladovat v suchém prostředí min. 1 rok.

Pracovní postup

Podklad:
Podklad musí být suchý, zbavený separačních prostředků
a nečistot.

Balení

pytel 5 kg

EAN 4006379028399

Výrobní č. 00005765

Postup při použití:
Základní nátěr Putzgrund Mineral důkladně před použitím promíchejte. Štětcem, štětkou nebo válečkem naneste neředěný
na celou plochu a nechte zaschnout.
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Právo technické změny vyhrazeno. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být
dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf, nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez
dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Všechna práva vyhrazena. Změny, přetisk a fotomechanická reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu firmy Knauf.

