
Penetračné nátery

Popis produktu Oblasť použitia Vlastnosti
Základný náter pod omietky.

Dodanie
5 l vedro Číslo mat. 00005761 

Skladovanie
Skladujte na suchom a chladom mieste,
chráňte pred mrazom, skladujte v uzavretých 
obaloch po dobu 18 mesiacov od dátumu 
výroby uvedeného na obale.

Ako podklad
■ pod dekoratívne omietky
Ako adhézny mostík
■ medzi sadrokartónovou doskou a 
sadrovou omietkov 

Je vhodný pre všetky bytové, pivničné a 
vlhké priestory. Pre všetky minerálne, 
bežné stavebné podklady. Vhodný aj 
pre vonkajšie použitie. 

■ použitie v interiéri a exteriéri

■ pripravený na požitie

■ zaisťuje rovnakú nasiakavosť 
podkladu

■ zlepšuje priľnavosť nanášanej 
dekoratívnej omietky

■ bráni prieniku vlhkosti 
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Knauf Putzgrund
Základný náter pod omietky



Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Naša záruka sa vzťahuje iba na bezchybné vlastnosti našich výrobkov. Stavebno-fyzikálne vlastnosti systému Knauf sa 
dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe a preto 
nemôžu byť bez ďalších úprav používané v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, pretlač a fotomechanická reprodukcia, aj čiastočná, podlieha výslovnému súhlasu firmy 
Knauf.

Konštrukčné, statické a stavebno-fyzikálne vlastnosti systémov Knauf sa dosiahnu iba v prípade,
že sú použité systémové výrobky Knauf, alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf.
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Prevedenie
Podklad
Podklad musí byť nosný, nepremokavý, suchý, 
pevný, čistý a bez voľných častíc. Je potrebné 
odstrániť všetky voľné častice z povrchu. Pri 
mierne prašných podkladoch je potrebné 
povrch opatriť najprv s Knauf Tiefengrund.

Spotreba na m2

Putzgrund naniesť neriedený pomocou valčeka 
alebo štetca rovnomerne na celú plochu. Pri 
zažltnutých podkladoch je potrebné aplikovať 
náter v dvoch vrstvách (krížom cez seba). Je 
potrebné dbať na čas schnutia medzi 
aplikáciou jednotlivých vrstiev. Následné vrstvy 
je možné realizovať až po dostatočnom 
vyschnutí náteru.

Podmienky pre spracovanie
Teplota spracovania podkladu: +5°C až + 25°C.

Dolňujúce informácie
Chrániť pred priamym slnečným žiarením, 
prievanom. Nižšia teplota podkladu a okolia 
alebo vyššia vzdušná vlhkosť predlžuje 
spracovanie a čas schnutia.

Bezpečnostné pokyny
Na vyžiadanie je k dispozícii karta 
bezpečnostných údajov, resp. na www.knauf.sk

Knauf Putzgrund
Základný náter pod omietky

Spracovanie

cca. 200 - 300 ml 




