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Knauf GRUNTiFARBA
Biela základná náterová farba do interiéru

Popis produktu

Vlastnosti

Výrobok je určený ako základný náter na povrchy stien a stropov
vyhotovených zo sadrokartónových dosiek, vápenno-cementových
omietok, sadrových omietok, stierok a pod. v interiéri. Knauf Gruntifarba je hotový náter pripravený na použitie, biela náterová emulzia
ako základný náter na báze polymérových disperzií, minerálnych
plnív a modifikujúcich prvkov. Vypracovaná receptúra je podporená
mnohoročnými skúškami vo výskumných laboratóriách spoločnosti
Knauf.

■ Do interiéru
■ Biela farba
■ Pripravená na použitie
■ Paropriepustná
■ Spevňuje povrch
■ Upravuje nasiakavosť podkladu
■ Zmenšuje spotrebu vrchnej krycej farby
■ Neobsahuje rozpúšťadlá
Oblasť použitia
Knauf Gruntifarba je základný náter na povrchy stien a stropov vyhotovených zo sadrokartónových dosiek, vápenno-cementových omietok, sadrových omietok, stierok a pod. v interiéri. Knauf Gruntifarba
upravuje rozdiely v nasiakavosti podkladu, spevňuje jeho povrch,
znižuje spotrebu krycích farieb a zvyšuje ich priľnavosť k podkladu.
Povrch po vyschnutí zostáva biely a slúži ako podklad pred nanesením vrchných/finálnych náterov
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Prevedenie

Skladovanie

Príprava podkladu
Podklad musí byť suchý (zostatková vlhkosť max. 3 %), čistý, zbavený prachu, oleja, mastnoty a iných prvkov znižujúcich priľnavosť.
Pred nanesením na čerstvé cementové, vápenno-cementové omietky je potrebné aby boli suché min. 28 dní, sadrové omietky min.
14 dní. Na sadrokartónové dosky je možné nanášať Gruntifarbu po
vyschnutí spojov medzi doskami. Stierkové hmoty, povrchové hladené
vrstvy natierať hneď po ich vyschnutí. Pri veľmi nasiakavých podkladoch natrieť povrch bezfarebným penetračným náterom napr. Knauf
Universalgrund.

V uzavretom originálnom balení pri teplote (+5 °C až +25 °C) 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. Chrániť pred priamym
slnečným žiarením. Prepravovať pri teplote vyššej ako +5 °C.

Spracovanie
Pred použitím dôkladne premiešať. Základný náter nanášať na podklad pomocou valčeka, štetky alebo rovnomerne striekaním. Vyhýbať
sa prestávkam v práci alebo zaschnutým miestam v priebehu nanášania. Práce je treba vykonávať za suchých podmienok pri teplote
vzduchu a podkladu od +5 °C do +25 °C.
Schnutie
Čas schnutia základnej náterovej farby závisí od nasiakavosti podkladu, teploty, vlhkosti vzduchu. Pri teplote + 23 °C a relatívnej vzdušnej
vlhkosti 50 % je doba schnutia cca 4 hodiny. Pri nižšej teplote alebo
vyššej vlhkosti sa môže tento čas predĺžiť. Pozor! Pravidelné správne
vetranie miestnosti skracuje čas schnutia. Nanesienie ďalších finálnych vrstiev je možné začať po celkovom vyschnutí základnej náterovej farby. Aplikácia finálnej vrstvy na nevyschnutý základný náter môže
ovplyvniť jej spracovateľské vlastnosti.

Dodatočné informácie
Pred použitím je treba obsah balenia dôkladne premieša ť. Vhodnosť
finálneho náteru musí byť odsúhlasená výrobcom finálneho náteru.
Po ukončení prác náradie umyť čistou vodou a miestnosti s aplikovaným základným náterom vetrať. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku
pomoc.
Kategória/podkategória regulovaného výrobku:
A/h Penetračné a spevňujúce náterové látky (VR)
Hraničná hodnota VOC: 30 g/l
Najvyšší obsah VOC vo výrobku v stave pripravenom na použitie:
max. 30 g/l
Hygienický atest: (A.T. č. 330/322/336/2017)

Technické údaje
Hodnota pH

8,9

Výdatnosť

cca 0,125 l/m2

Označenie
Dodávka
Knauf GruntiFarba

Balenie

Číslo produktu

Vedro 10 l

603693
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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.

