e
uj
ud
fb
au
Kn

ie

an

uf

za
Systemy budowlane

02/2009

Systemy budowlane

02/2009

Knauf Gładź gipsowa

Systemy budowlane
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Knauf buduje zaufanie
Jesteśmy producentem profesjonalnych materiałów z sektora chemii budowlanej. Nasze
produkty dostępne są w ogólnopolskiej sieci ponad 200 punktów dystrybucji: hurtowni
ogólnobudowlanych oraz sieci marketów budowlanych. Firmę tworzy zespół kreatywnych,
doświadczonych i kompetentnych ludzi.
Łączymy wyobraźnię z wiedzą i doświadczeniem. Stawiamy na indywidualizm. Nie boimy się nowych wyzwań. Nasze produkty i usługi opracowujemy zgodnie z rzeczywistymi
potrzebami Klienta, jego wymaganiami i oczekiwaniami. Wciąż się rozwijamy. Jesteśmy
pewni, że Klientom proponujemy bezpieczne i innowacyjne systemy.

Knauf buduje zaufanie

Firma Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.
powstała w 1998 roku. W bogatej ofercie
asortymentowej znajdują się kleje do płytek, fugi, środki pielęgnujące i czyszczące,
masy wyrównujące, silikony i materiały izolacyjne, zaprawy i masy szpachlowe, jak
również systemy ociepleń, a w nich najwyższej jakości kleje do styropianu i wełny
mineralnej, tynki mineralne, akrylowe, silikonowe, silikatowe dostępne w ponad 800
kolorach, różnorodnej strukturze i uziarnieniu. Ofertę uzupełniają tynki mozaikowe
w 84 różnorodnych wzorach.
Mocną stroną Knauf Bauprodukte są innowacyjne produkty i systemy, powstające w oparciu o wieloletnie doświadczenia całej Grupy Knauf. Wyroby Knauf
Bauprodukte są bezpieczne dla zdrowia
i środowiska oraz zgodne z najwyższymi
europejskimi standardami jakości.

Siedziba firmy, Zakład Produkcyjny
Rogowiec k. Bełchatowa

www.knauf-bauprodukte.pl
bauprod@knauf.pl
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Knauf Connect
Obrzutka cementowo-wapienna
Właściwości
Knauf Connect Obrzutka cementowo-wapienna przeznaczona jest do maszynowego lub ręcznego wykonania tradycyjnej obrzutki tynkarskiej pod tynki podkładowe. Do stosowania na ścianach i stropach betonowych, z elementów
ceramicznych, wapienno-piaskowych, betonów lekkich i na
tradycyjnych tynkach cementowo-wapiennych.
Zalety:
■ ■ wysoka wytrzymałość na ściskanie,
■ ■ dobra przyczepność,
■ ■ bardzo niska absorpcja wody,
■ ■ po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna,
■ ■ do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
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Wytyczne stosowania
Przygotowanie podłoża
Knauf Connect Obrzutkę cementowo-wapienną można stosować na nośne, zwarte, suche, mocne, wolne od kurzu i innych środków zapobiegających przyleganiu (np. tłuszczów,
smarów, środków adhezyjnych używanych przy deskowaniu,
naddatków zaprawy murarskiej) podłoża.
Do wykonywania tynków przystąpić po okresie osiadania,
skurczu i schnięcia murów oraz ścian.
Dla ścian murowanych czas dojrzewania trwa od 2 do 3
miesięcy, a dla ścian i elementów betonowych od 4 do 6
miesięcy. Nadmiernie suche podłoża mineralne należy bezpośrednio przez wykonaniem obrzutki zwilżyć czystą wodą.
Zarabianie zaprawy
Ręcznie: Opakowanie 25 kg Knauf Connect Obrzutki cemen-

Nanoszenie zaprawy
Knauf Connect Obrzutkę cementowo-wapienną nakładać na
podłoże za pomocą kielni tynkarskiej lub agregatu tynkarskiego (przestrzegać instrukcji użytkowania urządzenia),
jednowarstwowo na grubość od 4 do 8 mm.

towo-wapiennej rozmieszać w około 4 l czystej wody aż do
uzyskania jednolitej masy (2-3 minuty). Należy uważać, aby
zaprawa miała jednolitą konsystencję. Z uwagi na chłonność
podłoża i warunki atmosferyczne dokładną ilość dodawanej
wody należy ustalić doświadczalnie. Kolejne partie zaprawy
muszą być przygotowane z taką samą ilością wody.
Czas zachowania właściwości roboczych po zarobieniu wodą
wynosi od 3 do 4 godzin w temperaturze 20°C.

Wyrób posiada atest higieniczny.
Wyrób zgodny z wymaganiami zawartymi
w PN-EN- 998-1:2004/AC luty 2006.
Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia.

Parametry techniczne
Gęstość objętościowa świeżej zaprawy ok.1,9 kg/dm3
Proporcje woda/proszek ok. 4 l wody/25 kg proszku
Czas dojrzewania do 5 minut
Czas wykorzystania gotowej zaprawy od 3 do 4 godzin
Zużycie uzależnione jest od grubości obrzutki i zawiera się
od 3,5 do 5 m2 z jednego worka 25 kg.
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Knauf Cover
Lekki tynk cementowo-wapienny
Właściwości

Wytyczne stosowania

Knauf Cover Lekki tynk cementowo-wapienny przeznaczony
jest do maszynowego lub ręcznego wykonania jedno lub
dwuwarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i we-

Przygotowanie podłoża
Knauf Cover Lekki tynk cementowo-wapienny można stosować na nośne, zwarte, suche, mocne, wolne od kurzu
i innych środków zapobiegających przyleganiu podłoża. Do
wykonywania tynków przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów i ścian. Dla ścian murowanych czas
dojrzewania trwa od 2 do 3 miesięcy a dla ścian i elementów betonowych od 4 do 6 miesięcy. Silnie i średnio chłonne
podłoża jak i gładkie podłoża betonowe należy zagruntować
Knauf Connect Obrzutką cementowo-wapienną.

wnątrz budynków, do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej (np. łazienki). Zalecany do wykonywania
tynków podkładowych pod tynki szlachetne. Do stosowania
na ścianach i stropach betonowych, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, betonów lekkich i na tradycyjnych tynkach cementowo-wapiennych.
Zalety:
■ ■ bardzo dobra wytrzymałość na ściskanie,
■ ■ dobra przyczepność,
■ ■ niska absorpcja wody,
■ ■ po stwardnieniu wodo- i mrozoodporny,
■ ■ do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zarabianie zaprawy
Ręcznie: Opakowanie 25 kg Knauf Cover Lekkiego tynku
cementowo-wapiennego rozmieszać w około 6 l czystej wody
aż do uzyskania jednolitej masy (2-3 min). Należy uważać aby zaprawa miała jednolitą konsystencję. Z uwagi na
chłonność podłoża i warunki atmosferyczne dokładną ilość
dodawanej wody należy ustalić doświadczalnie. Kolejne
partie zaprawy muszą być przygotowane z taką samą ilością
wody. Czas zachowania właściwości roboczych po zarobieniu
wodą wynosi do 7 godzin w temperaturze 20°C.

Nanoszenie zaprawy
Knauf Tynk Cover cementowo-wapienny nakładać na podłoże za pomocą agregatu tynkarskiego (np. PFT G5, przestrzegać instrukcji użytkowania urządzenia) lub kielnią tynkarską jednowarstwowo na grubość od 10 do 25 mm. Gdy tynk
lekko stężeje, wyrównać powierzchnię łatą trapezową.
Wygładzenie i otrzymanie odpowiedniej faktury wykonać
pacą poliuretanową lub z filcem.
Parametry techniczne
Gęstość objętościowa świeżej zaprawy ok. 1,8 kg/dm3
Proporcje woda/proszek ok. 6 litrów wody/25kg proszku
Czas dojrzewania do 5 minut
Czas zużycia od 5 do 7 godzin
Zużycie materiału ok. 1,3 kg/m2 przy 1 mm grubości
warstwy zaprawy.
Wyrób posiada atest higieniczny.
Wyrób zgodny z wymaganiami zawartymi
w PN-EN-998-1:2004/AC luty 2006.
Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia.
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Knauf Cover-in
Lekki tynk cementowo-wapienny do wnętrz
Właściwości

Wytyczne stosowania

Knauf Cover-in Lekki tynk cementowo-wapienny do wnętrz
jest starannie dobraną mieszaniną cementu, lekkich wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów ułatwiających pracę

kich i na tradycyjnych tynkach cementowo-wapiennych. Przygotowanie podłoża Knauf Cover-in Lekki tynk cementowo-wapienny
do wnętrz można stosować na nośne, zwarte, suche, mocne,

z zaprawą i użytkowanie w warunkach wilgotnych. Opracowane receptury są poparte wieloletnimi doświadczeniami
w laboratoriach badawczych firmy Knauf Bauprodukte.

wolne od kurzu i innych środków zapobiegających przyleganiu
podłoża. Do wykonywania tynków przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów i ścian. Dla ścian murowanych
czas dojrzewania trwa od 2 do 3 miesięcy a dla ścian i elementów
betonowych od 4 do 6 miesięcy. Silnie i średnio chłonne podłoża
jak i gładkie podłoża betonowe należy zagruntować Knauf Connect Obrzutką cementowo-wapienną.

Zalety:
■ ■ dobra wytrzymałość na ściskanie,
■ ■ dobra przyczepność,
■ ■ niska absorpcja wody,
■ ■ po stwardnieniu wodoodporny,
■ ■ do wnętrz.
Zakres stosowania
Knauf Cover Lekki tynk cementowo-wapienny do wnętrz przeznaczony jest do maszynowego lub ręcznego wykonania jedno lub
dwuwarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz budynków, do
pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej (np. łazienki). Zalecany do wykonywania tynków podkładowych pod tynki
szlachetne. Do stosowania na ścianach i stropach betonowych
z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, betonów lek6

Zarabianie zaprawy
Ręczne
Opakowanie 25 kg Knauf Cover-in Lekkiego tynku cementowo-wapiennego do wnętrz rozmieszać w około 6 l czystej
wody aż do uzyskania jednolitej masy (2-3 min). Należy
uważać, aby zaprawa miała jednolitą konsystencję. Z uwagi
na chłonność podłoża i warunki atmosferyczne dokładną
ilość dodawanej wody należy ustalić doświadczalnie. Kolejne partie zaprawy muszą być przygotowane z taką samą
ilością wody. Czas zachowania właściwości roboczych po
zarobieniu wodą wynosi do 7 godzin w temperaturze 20°C.

Nanoszenie zaprawy
Knauf Tynk Cover-in Lekki tynk cementowo-wapienny do
wnętrz nakładać na podłoże za pomocą agregatu tynkarskiego (np. PFT G5, przestrzegać instrukcji użytkowania
urządzenia) lub kielnią tynkarską jednowarstwowo na grubość od 10 do 20 mm. Gdy tynk lekko stężeje, wyrównać
powierzchnię łatą trapezową. Wygładzenie i otrzymanie
odpowiedniej faktury wykonać pacą poliuretanową lub
z filcem.
Gęstość objętościowa świeżej zaprawy
ok. 1,8 kg/dm3
Proporcje woda/proszek ok. 6 litrów wody/25 kg proszku
Czas dojrzewania
do 5 minut
Czas zużycia
od 5 do 7 godzin
Zużycie materiału: ok. 1,3 kg/m2 przy 1 mm grubości
warstwy zaprawy.
Wyrób posiada atest higieniczny.
Wyrób zgodny z wymaganiami zawartymi w PN-EN-9981:2004/AC luty 2006.
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Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.
tel. 022/36-95-600
fax 022/36-95-610
www.knauf-bauprodukte.pl www.knaufblog.pl
bauprod@knauf.pl
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Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.
ul. Gipsowa 5
97-427 Rogowiec k. Bełchatowa
tel. 022/36-95-600
fax 022/36-95-610

Oddział Warszawa
ul. Światowa 25
02-229 Warszawa
tel. 022/36-95-600
fax 022/36-95-610

