PUTZGRUND
VAKOLATALAPOZÓ

Cikkszám: K00854301 (1kg), K00854305 (5kg),
K00854315 (15 kg)
Tulajdonságok:
• kül- és beltérben
• kézi- és gépi feldolgozású
Elônyök:
• pigmentált, fehéres színű
• javítja a tapadást
• nedvszívás-kiegyenlítő
• készre kevert • higítható
Kiemelt alkalmazások:
• ásványi-, műgyanta- és szilikonbázisú
színezővakolatokhoz
• pórusbeton felületeken az alapvakolat felhordása
előtt (1:1 arányban higítva)

A Putzgrund vakolatalapozó alkáliálló, vizes diszperziós kötőanyagú, fehér színű felületelőkészítő alapozó.
Alkalmazási terület:
A Putzgrund vakolatalapozó a Lasselsberger-Knauf
ásványi-, műgyanta- és szilikonbázisú vakolatok
felhordása előtti alapozásra használható.
FONTOS TUDNIVALÓK:
A munka megkezdése előtt az ablakokat ajtókat
- különösen az üvegfelületeket - le kell takarni.
Az anyagot kötésidő alatt fagy nem érheti.
A felületet az alapozó száradásáig védjük az esőtől.
Közvetlen napsugárzásnak kitett felületre ne hordjuk fel!
Beltéri felhasználás esetén gondoskodjunk megfelelő
szellőzésről!

MÛSZAKI ADATOK:
bekeverés: (keverővíz)

1:1 arányban vízzel higítva vagy higítás nélkül

keverési idő:

1 perc

műveleti idő:

folyamatos

bedolgozási
hőmérséklet:

Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet
+5˚C felett, huzatmentes, árnyékos helyen.

száradás:

1 nap

csomagolás:

1 kg-os, 5 kg-os és 15 kg-os műanyag vödörben

tárolás:

12 hónapig, száraz, fedett helyen, bontatlan,
eredeti csomagolásban.

kötőanyag:

műanyag diszperzió

cikkszám:

K00854301 - Putzgrund 1 kg,
K00854305 - Putzgrund 5 kg,
K00854315 - Putzgrund 15 kg

szín:

fehér

Szerszámok: korongecset, teddyhenger
Tisztítás: A szerszámok az alapozó megkötése előtt
vízzel tisztíthatók.

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

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Ragasztók: ProfiFlex, RapidFlex, FliessFlex, Siluette,
Flex, Flex M, S1 Flex, S2 Flex, Gres, Garant, Basis

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben,
az alapozást megelőző műveletek: Az alapozandó
felület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, porés szennyeződésmentes. A munka megkezdése előtt
az ablakokat ajtókat - különösen az üvegfelületeket - le
kell takarni.
Feldolgozás: A Putzgrund vakolatalapozót korongecsettel
vagy teddyhengerrel, egyenletesen, hossz- és keresztirányban hordjuk fel. A vakolatalapozó a diszperziós
színezőpasztákkal a fedővakolat színének megfelelően
színezhető, 1:15 arányban.
Anyagszükséglet: A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.
1:1 arányban vízzel higítva: kb. 0,13 kg/m2
higítás nélkül: kb. 0,2 kg/m2

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

PUTZGRUND BEDOLGOZÁSI IDÔTERVE:
Várakozás a felület
elôkészítése után Anyagkeverés

Mûveleti idô: folyamatos

1 perc

*a felhordástól számítva

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

Száradás*: 1 nap
védelem: kb. 1 nap

