
Podlahové systémy

Opis produktu Oblasť použitia Vlastnosti
Knauf Spezialhaftgrund je základný náter, 
koncentrát na báze syntetickej živice, ružovej 
farby a odolný voči zásadám.

Balenie
5 kg Vedro Číslo výrobku: 00220628

Skladovanie

Skladovať na suchom a chladnom mieste po 
dobu 18 mesiacov od dátumu výroby 
uvedeného na obale. 

KvalitaVýrobok podlieha kontinuálnej kontrole 
kvality výroby.

Vnútorné a vonkajšie použitie na
■ normálne, slabo nasiakavé alebo  nenasia-

kavé podklady (sadrové a cementové potery, 
liaty asfalt, cementové dosky, drevené
podklady)

■ hladké, nenasiakavé podklady (napr. terazzo,
a staré dlažby)

■ drevené podklady

na reguláciu nasiakavosti, zvýšenie priľnavosti  
a k ochrane pred vlhkosťou pred nanesením:

■ samonivelačných a vyrovnávajúcich poterov
■ obkladov

■ Pre vnútorné a vonkajšie použitie

■ Bez rozpúšťadiel

■ Znižuje stúpanie vzduchových bublín z 
podkladu

■ Reguluje nasiakavosť

■ Chráni pred vlhkosťou

■ Ružová farba

■ Ručné spracovanie 
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Špeciálny základný náter pre zvýšenie priľnavosti v oblasti 
podláh.



Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Okrem údajov v tomto technickom liste je nutné dodržiavať všetky všeobecne dostupné pravidlá pre výstavbu, normy,
smernice a vyhlášky. Naša záruka sa vzťahuje len na produkty firmy Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe, a preto nemôžu byť bez korekcií použité
v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, dotlač, fotomechanická a elektronická reprodukcia, aj čiastočná, podlieha výslovnému súhlasu firmy Knauf.
Upozornenie: Vydaním nového technického listu stráca tento technický list platnosť.

Konštrukčné, statické a stavebnofyzikálne vlastnosti systémov Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové
výrobky Knauf, alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf.

www.knauf.sk

KNAUF Bratislava s.r.o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava

Tel. +421 2 5824 08 11   
Fax:+421 2 5363 10 75

Spracovanie
Príprava
Stavebné časti, citlivé na znečistenie, najmä 
sklenené povrchy, drevo, kovy, prírodný kameň 
a podlahy je potrebné pred aplikáciou Knauf 
Spezialhaftgrund prekryť, prípadne oblepiť.

Podklad
Podklad musí byť

Prebytočný materiál odstrániť, aby nevznikali 
žiadne lesklé miesta a kaluže. Náradie ihneď po 
použití umyť vodou.
Nečistoty spôsobené Knauf Spezialhaftgrund 
(odstreky a podobne) je možné odstrániť za 
čerstva teplou vodou. Prípadné zaschnuté 
nečistoty treba navlhčiť a odstrániť vlhkou 
utierkou alebo podobným matreriálom.

Schnutie 
S následnou prácou počkať, kým Knauf 
Spezialhaftgrund už nelepí a je preschnutý,

■ pri silne nasiakavých a nenasiakavých
podkladoch cca. 12 h,
■ drevený podklad cca. 6 h,
■ staré obklady, Terrazzo cca. 3 h
pri 20 °C und 65%  relatívnej vzdušnej vlhkosti.
Chladné a vlhké prostredie predlžuje čas 
schnutia.

Dobré vetranie skracuje čas schnutia. Čas
medzi vyschnutím penetračného náteru a
začatím následných prác je potrebné podľa 
možností čo najviac skrátiť vzhľadom na 
prípadné znečistenie napenetrovaného 
povrchu stavebným prachom, ktorý znižuje 
jeho účinnosť.
Teplota pri spracovaní/ klíma
Teplota podkladu/prostredia a materiálov 
nesmie klesnúť počas spracovania a schnutia 
pod +5°C.
Dôležitá informácia
Knauf Spezialhaftgrund sa nesmie miešať s 
inými materiálmi, pretože sa tým môžu 
ovplyvniť jeho vlastnosti.

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

Podklad Spotreba g/m² 
normálne nasiakavé podklady 50-100
nenasiakavé podklady 40-60
staré dlažby, Terrazzo 70-100
Drevené podklady 60-80

Všetky údaje sú približné údaje a môžu sa v závislosti od podkladu
odlišovať. Presná spotreba sa stanoví na konkrétny objekt.

Spotreba 

■ nosný, suchý, pevný, zbavený voľných častí.
■ zbavený prachu, mastnoty, zvyškov oddeb-
ňovacích olejov, slinutých vrstiev a soľných
výkvetov.
Je potrebné odstrániť nepriepustné povlaky a
iné zvyšky znižujúce priľnavosť, vodotesné
nátery by mali byť zdrsnené. Drevený podklad
nesmie obsahovať byť napadnutý škodcami, 
obsahovať plesne, vosky, laky, výrobky na 
ošetrenie a pod.. Drevené podlahové dosky je 
potrebné zbrúsiť a dôkladne odstrániť brúsny
prach. Voľné dosky je potrebné priskrutkovať.
Drevotrieska musí byť pevne priskrutkovaná, 
odolné voči priehybu a lepená do pera a drážky. 
Škáry a tenké trhliny utesniť pomocou Knauf
Akcyl.
Spracovanie
Pred nanesením dôkladne premiešať a prípadne 
riediť s vodou (pozri tabuľku). Náter naniesť 
celoplošne pomocou štetky alebo valčeka. 

Technické údaje
Hustota: 1,1 kg/l 

Viskozita: tekutá
pH- hodnota: cca. 8

Podklad Riedenie: vodou

normálne alebo málo nasiakavé podklady ako 
napr. sadrové a cementové potery, liaty asfalt, 
cementové dosky) 

1 : 2

hladké, nenasiakavé podklady (napr. 
terazzo, a staré dlažby) neriediť

drevené podklady 1 : 1
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