
Gyárilag előkevert, diszperziós bázisú nedszívás 
kiegyenlítő alapozó. Nedvszívó aljzatokra történő 
felhordás után kikötve rugalmas, tömör réteget képez, 
ezért alkalmas a legtöbb befejező réteg fogadására. 

Alkalmazások:
Cement- és gipszkötésű aljzatok nedvszívás 
kiegyenlítésére. Hidegburkolatok készítése előtt 
gipszes és cemenetes felületek előkészítésére. 
Általános alapozóként vakolatok, csemperagasztók, 
festékek, tapéták és egyéb habarcsok felhordása 
előtt. Alkalmazható simítórétegek felhordása előtt 
közvetítő rétegként.  

UNIGRUND
Diszperziós neDvszívás-
kiegyenlítő AlApozó

Cikkszám: K00854001, K00854005, K00854015

tulajdonságok: 
• ecsettel, hengerrel, szórógéppel feldolgozható
• az alapfelület nedvszívásának 
   függvényében higítható
• kül- és beltéri felhasználásra
• általános alapozóként nedvszívó felületeken

elônyök:
• rugalmas
• könnyen feldolgozható
• a legtöbb nedvszívó felületen alkalmazható
• oldószermentes
• gyorsan szárad



MÛszAki ADAtok:

anyagszükséglet: 1 rétegben 0,1-0,2 kg/m2 
(az alapfelület érdességének függvényében)

vízigény: 

A termék szükség esetén higítható: gipszkötésű 
felületek esetén higítás nélkül, vakolatok és egyéb 
normál nedvszívású felületek esetén 1:1 arányban 
higítható. Erősen nedvszívó felületeket kétszer 
alapozzuk.

bedolgozási 
hőmérséklet: 

Az alapfelületnek, az anyagnak és a levegőnek 
5-25 °C közötti hőmérsékletűnek kell lennie.  
Alacsony hőmérsékleten és magas páratarta-
lomnál a száradási folyamatok lelassulnak.

A felület járható, 
átvonható: kb. 2 óra

színe: zöld

csomagolás: vödörben

tárolás: Száraz hűvös, fagymentes helyen eredeti 
csomagolásban 12 hónapig.

FelDolgozás:
Alapfelülettel szembeni követelmények: A foga-
dófelület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, 
por- és szennyeződésmentes. 

Feldolgozás: Közvetlen a felhasználás előtt az anya-
got át kell keverni. A termék kézi feldolgozhatóságú, 
alkalmazható eszközök: ecset, teddy henger, korong-
ecset.  A teljesen megtisztított csomagolás (vödör) 
újrahasznosítható.

szerszámok: ecset, teddy henger, korongecset

kApCsolóDó terMékek:
Az időtálló burkolatok kivitelezéséhez az alapfelülethez,
ragasztáshoz és réskitöltéshez is minőségi anyagok
használata szükséges. 

Ajánlott terMékek:
kenhető szigetelések: Aquastop, Aquastop Flex, 
Flächendicht 
ragasztók: ProfiFlex, RapidFlex, FliessFlex, Siluette, 
Flex 
padlókiegyenlítők: Nivo 10-30, Nivo Bond 3-15, 
Nivo Plus 3-15, Nivo Rapid 3-15, Nivo SP 0-20 
esztrichek: Estrich ZE12, Estrich ZE20, Estrich ZE 30, 
Estrich Rapid, Estrich FE 50 Largo  

kApCsolóDó kiADványAink:
Részletesebb információt, segítséget a ragasztók, 
szilikonok és egyéb termékek kiválasztásához 
a www.lb-knauf.hu oldalon vagy műszaki 
kiadványainkban talál.

8210 veszprém, Házgyári út 9. pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@lb-knauf.hu, www.lb-knauf.hu 

zöld szám: 06 80 949 501


