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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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Katalog systemów podłogowych i glazurniczych prezentuje wszystkie etapy prac glazurniczych
- od momentu przygotowania i wyrównania podłoża, poprzez układanie płytek, fugowanie, wykończenie
i zabezpieczenie płytek, czyszczenie oraz pielęgnację - przy wykorzystaniu produktów Knauf Bauprodukte.
Oferta Knauf Bauprodukte to kompleksowe systemy do układania okładzin na ścianach i podłogach.
Do najważniejszych grup asortymentowych - obok zapraw klejących - należą masy niezbędne do wyrównania
i uszczelnienia podłoża, środki gruntujące, fugi, silikony oraz środki czyszczące oraz pielęgnujące.
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Systemy glazurnicze
Knauf Systemy glazurnicze to bogata oraz różnorodna oferta
klejów, fug, silikonów i powłok uszczelniających oraz środków
gruntujących. Sięgając po produkty Knauf możesz czuć się pewny.
To nie tylko jakość pracy. To także jakość efektu. Jakość na lata.

Wyrównywanie i naprawianie podłoża
Prawidłowo przygotowane podłoże to podstawa sukcesu podczas układania okładzin ceramicznych,
gresowych lub kamiennych. Aby uzyskać zamierzony efekt, należy zacząć od starannego rozpoznania
podłoża i jego właściwości. Bardzo ważne jest określenie rodzaju materiału z jakiego jest ono wykonane.Sposób przygotowania podłoża zależy także od tego, czy mamy do czynienia z powierzchnią
ściany czy podłogi, czy podłoże jest stare czy nowe.
Ocenę podłoża zaczynamy od sprawdzenia jego podstawowych właściwości. Określamy, czy jest ono
nośne, stabilne, czyste, równe i nienasiąkliwe. Większość stosowanych klejów do okładzin ma ograniczoną, niewielką grubość warstwy sklejenia (na ogół ok. 5 mm). Należy więc wyrównać podłoże tak, aby
nie przekraczać dopuszczalnej grubości kleju pod płytką. Dokonujemy tego przy użyciu odpowiednich
zapraw wyrównujących, dobranych w zależności od rodzaju pierwotnego podłoża. W przypadku podłoża mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) jego nośność można sprawdzić m.in. poprzez jego
zarysowanie ostrym narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy fragmenty podłoża łatwo się kruszą
i odspajają, podłoże uznać można za słabe. Jeśli zaś podłoże trudno się rysuje, oznacza to, że jest za
mocne. Inną metodą jest opukanie podłoża np. młotkiem lub trzonkiem packi. W miejscach, gdzie tynk
uległ odspojeniu od powierzchni ściany, podczas opukiwania słychać głuchy odgłos. Wszystkie te czynności mają za zadanie wykazać, czy na powierzchni ściany lub podkładu nie ma fragmentów luźnych
i osypliwych.
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Wyrównywanie ścian
Równość podłoża sprawdza się przy pomocy aluminiowej łaty
o długości min. 2 m. Przykłada się ją w różnych miejscach podłoża
i sprawdza, czy nie ma szpar większych niż 4-5 mm. Miejsca ewentualnych nierówności zaznacza się na powierzchni podłoża. Niewielkie lokalne ubytki na powierzchni ścian mineralnych takich jak mur
ceglany, beton, gazobeton, tynk cementowo-wapienny - wypełnia się - nakładając przy pomocy szpachelki Knauf Masę Correct
naprawczo-wyrównującą. Na nieco większą powierzchnię nanosi się
tynk gipsowy lub cementowy i rozprowadza przy pomocy gładkiej
stalowej pacy. Nałożoną zaprawę należy wygładzać, ale nie zacierać.
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Wyrównywanie podłogi
Powierzchnię podłogi należy wyrównać przy użyciu Knauf Masy Correct naprawczo-wyrównującej. Podłoże powinno być nośne, suche, czyste i zagruntowane. Knauf Masę Correct naprawczo-wyrównującą przygotowuje się, wsypując ją do zimnej wody (w proporcji 4,5 l wody na 25 kg zaprawy)
i mieszając ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Przy jej pomocy można
korygować nierówności podłoża od 3 do 30 mm. Masę samopoziomującą można wylewać ręcznie lub
maszynowo, zaczynając prace od najbardziej oddalonej od wyjścia ściany, tak aby już nie wchodzić na
wylaną powierzchnię. Masę wylewa się wzdłuż ściany, równoległymi do niej pasami. Wylaną masę należy
wstępnie rozprowadzić za pomocą gładkiej metalowej pacy, zgarniając w kierunku „do siebie” nadmiar
masy i kontrolując w ten sposób grubość warstwy, a następnie odpowietrzyć ją wałkami odpowietrzającymi lub szczotką z długim twardym włosiem poprzez tepowanie. Wylaną powierzchnię należy chronić
przed gwałtownymi zmianami temperatury, zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem,
niską wilgotnością powietrza lub przeciągami.
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Knauf Correct
Masa naprawczowyrównująca
3-30 mm

Knauf Masa Correct naprawczo-wyrównująca jest
przeznaczona do napraw elementów betonowych,
żelbetowych, murowych z cegły i betonu komórkowego,wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych w zakresie 3-30 mm. Knauf Masę
naprawczo-wyrównującą stosuje się na:
■■ posadzki betonowe,
■■ jastrychy cementowe,
■■ jastrychy samopoziomujące,
■■ posadzki kamienne i lastryko,
■■ tynki cementowe,
■■ stopnie schodowe jastrychu,
■■ mury z cegły i betonu komórkowego.

Przyklejanie okładzin ceramicznych można rozpocząć po około
3 dniach i po zagruntowaniu odpowiednim środkiem gruntującym.
Gdy nie mamy pewności co do właściwej nośności zastanego podłoża, bezpieczniej jest usunąć istniejące warstwy. Jest to szczególnie
ważne w przypadku stosowania cementowych zapraw klejących.
Powstające bowiem podczas wiązania cementu skurcze mogą
w skrajnych sytuacjach powodować odspajanie się słabych warstw
od podłoża razem z warstwą kleju i przyklejonych na nim płytek.
Jeśli pomimo powyższych zabiegów, nadal nie jesteśmy pewni jakości podłoża, można ocenić jego przydatność do układania okładzin na podstawie próby. Polega ona na przyklejeniu kilku płytek
do podłoża i oderwaniu ich po trzech dniach. Jeśli płytki odchodzą
łatwo wraz z kawałkami podłoża, to należy powtórzyć wszystkie powyższe działania przygotowawcze. Jeśli zaś płytki odchodzą z trudem lub nawet ulegają zniszczeniu podczas odrywania, oznacza to,
że podłoże przygotowane jest prawidłowo. Jeśli podłoże nie będzie
stabilne, to na skutek różnic sztywności zastosowanych materiałów
i pracy podłoża, będzie następowało pękanie płytek ceramicznych
i ich odpadanie od powierzchni ściany. Problem ten dotyczy m.in.
podłoży z płyt drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowych. Jeśli
płyty stanowiące podłoże będą zbyt wiotkie (np. za cienkie, słabo
przymocowane), to pod wpływem naprężeń skurczowych mogą
ulec wygięciu i odkształceniu.
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Uszczelnianie podłoża
Okładziny ceramiczne, gresowe lub kamienne są odporne na oddziaływanie wilgoci. Jednakże wilgoć
przenikająca do podłoża może doprowadzić do poważnych uszkodzeń, takich jak wypłukiwanie spoiwa, niszczenie betonu, powstawanie rys, zagrzybienia i wykwity. Problem ten jest szczególnie groźny
w przypadku podłoży wykonanych z bloczków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych (g-k). Z powyższych powodów zaleca się stosowanie w miejscach o podwyższonej wilgotności - takich jak łazienka,
natryski, toalety, kuchnie, pralnie itp. - dodatkowego zabezpieczenia przed wilgocią w postaci zapraw
i mas uszczelniających. Służą one do zabezpieczania przed wilgocią, wodą nie będącą pod ciśnieniem. Chronią one podłoża, spoiny, przejścia przyłączy sanitarnych, przepustów rurowych oraz odpływów podłogowych. Miejsca te uszczelnia się specjalną masą uszczelniającą, taśmami i kołnierzami
uszczelniającymi. Warstwy uszczelniające nanosi się na podłoże przez malowanie lub szpachlowanie.
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Ściany wykończone lub zbudowane z płyt gipsowo-kartonowych należy uszczelnić przy pomocy Knauf
Powłoki uszczelniającej bez dodatków bitumicznych. Następnie należy wkleić wyprofilowane naroża,
dokładnie wtapiając ich krawędzie w powłokę uszczelniającą. Na połączeniu ścian z podłogą, po
rozprowadzeniu powłoki uszczelniającej bez dodatków bitumicznych ułożyć trzeba taśmę uszczelniającą. Docięty na wymiar kawałek taśmy uszczelniającej należy wcisnąć w świeżo rozprowadzoną
warstwę masy. Podobnie wkleja się taśmę uszczelniającą. Na krawędzie taśmy nakłada się powłokę
uszczelniającą i dokładnie wtapia krawędzie taśmy przy pomocy gładkiej pacy stalowej.

Po wyschnięciu tworzą one szorstką powłokę o niewielkiej grubości oraz doskonałej przyczepnościdla
okładzin ceramicznych. Jest to szybka metoda na uzyskanie trwale szczelnego podłoża. Miejsca narażone
na czasowe oddziaływanie wilgoci oraz wody nazywają się wilgotnymi i mokrymi strefami budynku. Są to
przede wszystkim podłoga, a także ściany w pobliżu kabiny prysznicowej,wanny i umywalki. Wyznaczając strefę mokrą przyjmuje się, że należy do niej cała powierzchnia podłogi i odcinek ścian o wysokości
10 cm. W przypadku ścian, podział na strefę mokrą i wilgotną zależy od stopnia, w jakim narażone są one
na wodę. Przyjmuje się, że uszczelnienie powinno sięgać nieco powyżej baterii lub miejsca zamocowania
słuchawki prysznicowej, ale często wykonuje się je aż do sufitu. Przy rozplanowaniu pomieszczeń o podwyższonej wilgotności ważne jest, aby wrażliwe na wilgoć elementy, takie jak drzwi i okna, nie znajdowały
się w strefie mokrej.
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Knauf
Taśma
uszczelniająca

Knauf
Powłoka
uszczelniająca
bez dodatków
bitumicznych

Knauf Taśmę uszczelniającą stosuje się do zabezpieczania miejsc krytycznych tj. styków między podłogą
a ścianą.

Knauf Powłokę uszczelniającą bez dodatków bitumicznych stosuje się jako uszczelnienie pod okładziny ceramiczne i okładziny z kamienia naturalnego we wnętrzach, jako zabezpieczenie przed penetracją wilgoci
i wody, np. w natryskach, łazienkach, zespołach sanitarnych, pralniach, kuchniach.

■■ Rozmieszczenie stref mokrych
i wilgotnych wokół wanny i umywalki.

■■ Rozmieszczenie stref mokrych
i wilgotnych wokół kabiny prysznicowej.
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Rozplanowanie układu płytek
Kiedy dokonamy już wyboru odpowiednich płytek, możemy przejść do następnego etapu, tzn. zaplanowania właściwego ich rozmieszczenia. Przed zakupem płytek ceramicznych, gresowych lub kamiennych warto raz jeszcze dokładnie policzyć, jaka ilość będzie nam potrzebna. W tym celu należy
zmierzyć powierzchnię ścian i podłóg, na których chcemy wykonać okładziny. Otrzymaną powierzchnię należy zwiększyć o dodatkowe 10% do 15%. Zapas ten konieczny jest ze względu na straty, które mogą powstać przy obróbce płytek np. przy przycinaniu, wycinaniu otworów itp., straty wynikające
z konieczności dopasowywania okładziny do kształtu pomieszczenia, straty spowodowane wadliwością
niektórych okładzin (różnice kształtów, wymiarów, odcieni), zapas potrzebny w przyszłości np. przy ewentualnych późniejszych naprawach, metodę układania płytek (spoinowo, bezspoinowo), szerokość spoin
i ich rozmieszczenie, sposób ułożenia płytek tzn. prosto czy w „karo” (jeśli chcemy ułożyć płytki ukośnie,
zapas należy powiększyć o kolejne 10%). Ważne jest, aby dokonać zakupu z tym zapasem, ponieważ
płytki dokupione później, pochodzące z innej dostawy, mogą się różnić odcieniem i wymiarem od wcześniej zakupionych. Jeśli będą występować pewne różnice w wymiarach lub odcieniach płytek, należy je
przed ułożeniem posortować, tak aby na jednej powierzchni różnice te nie były zbytnio widoczne. Inny
kłopot to możliwość wycofania z produkcji danego wzoru, brak więc odpowiedniego zapasu uniemożliwi
nam późniejsze uzupełnienie braków.
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Kolejną istotną czynnością przed przyklejeniem okładziny jest rozplanowanie położenia płytek względem
krawędzi ścian, okien, drzwi, otworów wentylacyjnych, gniazdek, przełączników oraz innych szczególnych
miejsc na ścianach. Prawidłowe zaplanowanie ograniczy ilość prac związanych z obróbką płytek, takich
jak wycinanie otworów, przycinanie itp. Planowanie rozpoczyna się od ściany, na której znajduje się najwięcej otworów, tzn. okna, drzwi, przełączniki itd. Potem planuje się pozostałe ściany. Podczas planowania należy przestrzegać następujących zasad. Przy rozmieszczaniu płytek należy dodawać grubość spoin,
zarówno w pionie, jak i w poziomie. W miejscach takich, jak ościeżnica drzwi czy obrzeże wanny, lepiej
docinać do odpowiedniego kształtu i wymiaru całe płytki, niż pokrywać te miejsca wąskimi paskami, które są trudne w obróbce i mają słabą przyczepność. Wycinając w płytce otwór dowolnego kształtu, należy
umieścić go tak, aby przy cięciu jak najmniej narażać płytkę na zniszczenie wynikłe z nie zachowania
bezpiecznej odległości otworu od jej krawędzi. Lepiej wygląda ściana lub podłoga o symetrycznie dociętych płytkach, dlatego okładzinę powinno się układać symetrycznie względem środka ściany lub podłogi,
tak aby skrajne płytki miały co najmniej połowę swej oryginalnej szerokości. Jeśli płytki ścienne i podłogowe mają ten sam wymiar, to spoiny ścienne powinny trafiać w spoiny podłogowe. Przy przejściu płytek
podłogowych z jednego pomieszczenia do drugiego, jeśli wymiar płytek jest taki sam, to spoiny powinny
stanowić swoją kontynuację. Układając płytki na załamaniach ścian i słupach, należy je tak rozmieszczać,
aby całe płytki umieszczać na narożnikach zewnętrznych, zaś docięte - w narożnikach wewnętrznych. Jeśli
w ścianie jest otwór okienny, to należy starać się, aby płytki na całej ścianie ułożone były symetrycznie,
a jednocześnie płytki przy otworze okiennym nie były docinane. Jeśli planujemy zastosowanie listew
do okładziny, to należy zaplanować ich ilość i położenie, gdyż w tych miejscach będzie można ukryć
przycięte krawędzie płytek. Jeśli wysokość okładziny w pomieszczeniu nie jest ściśle określona, to należy
rozplanować okładzinę, zaczynając od dołu całymi płytkami. Jeśli wysokość okładziny w pomieszczeniu
jest ściśle określona i nie jest wielokrotnością całej płytki, to należy rozplanować okładzinę, zaczynając
od góry całymi płytkami, a przycięte płytki układać w dolnym pasie.
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określona i nie jest wielokrotnością całej płytki, to
należy rozplanować okładzinę, zaczynając od góry
całymi płytkami, a przycięte płytki układać w dolnym pasie.

wysokość określona

■■ Jeśli wysokość okładziny w pomieszczeniu jest ściśle

ściśle określona, to należy rozplanować okładzinę,
zaczynając od dołu całymi płytkami.

wysokość określona

■■ Jeśli wysokość okładziny w pomieszczeniu nie jest

■■ Jeśli planujemy zastosowanie listew do okładziny, to
należy zaplanować ich ilość i położenie, gdyż w tych
miejscach będzie można ukryć przycięte krawędzie
płytek.

flizówka
zewnętrzna
flizówka
wewnętrzna

■■ Jeśli w ścianie jest otwór okienny, to należy starać
się, aby płytki na całej ścianie ułożone były symetrycznie, a jednocześnie płytki przy otworze okiennym nie były docinane.
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Układanie okładzin na ścianie
Do układania okładzin ceramicznych, gresowych lub kamiennych przeznaczone są różne zaprawy klejące. Ich wybór zależy od rodzaju okładziny oraz podłoża, na którym zostanie ułożona. Inne zaprawy
stosuje się do układania dużych płytek podłogowych, a jeszcze inne do układania materiałów nasiąkliwych, takich jak np. marmur. Przed użyciem zaprawy klejącej należy bardzo dokładnie zapoznać
się z instrukcją jej stosowania, umieszczoną na opakowaniu. Konieczne jest także sprawdzenie jej daty
produkcji, terminu ważności oraz wyglądu zewnętrznego. Jeśli mamy wątpliwości co do ostatniego parametru, np. zaprawa jest zbrylona, niejednorodna w kolorystyce oraz konsystencji, lepiej wstrzymać się
z użyciem. Należy także przestrzegać określonych przez producenta wymagań technologicznych, takich
jak: temperatura oraz wilgotność powietrza i podłoża, minimalna szerokość spoiny oraz czas spoinowania
i pełnego obciążania. Wszystkie podane przez producenta wymagania dotyczą przeciętnych warunków
stosowania. W warunkach odbiegających od określonych instrukcją, należy zasięgnąć opinii specjalisty
lub wykonać własne próby. W trakcie prac należy pamiętać także, że wykonuje się je w temperaturze od
+5°C do +25°C. Płytek ceramicznych nie należy moczyć przed przyklejeniem. Fugowanie i użytkowanie
okładzin ceramicznych może nastąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach. Pełną wytrzymałość okładziny
uzyskują dopiero po 3 dniach.

Systemy glazurnicze
Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2TE

wysoka
wytrzymałość i elastyczność
wyeliminowany spływ
wydłużony czas otwarty

Zgodny znormą
PN-EN 13888

Zgodny znormą
PN-EN 13888

Knauf
CG2ArW
CG2 Colour
wysoka
wytrzymałość i elastyczność
wyjątkowa odporność na ścieranie
i zmniejszona absorpcja wody

Fuga kolorowa
wysoka odporność na ścieranie
niska chłonność wody

Zgodny znormą
PN-EN 12004

Zgodny znormą
PN-EN 13888

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C1E

CG1

C2E

wydłużony czas otwarty

normalnie wiążąca

wysoka wytrzymałość
wydłużony czas otwarty

yw
arty
ść i wydłużony
otwarty
Zgodny czas
znormą
Zgodny znormą
Zgodny znormą
ość i elastyczność
.Wyeliminowany spływ i wydłużony czas otwarty
PN-EN 12004
PN-EN 13888
PN-EN 13888
ść i wydłużony czas otwarty
wysokiej wytrzymałości i wyeliminowanym spływie

C2TE
wysoka

Knauf
CG2ArW
CG2 Large
wysoka

Fuga szeroka

wytrzymałość i elastyczność
wytrzymałość i elastyczność
ie wiążąca
wyjątkowa odporność na ścieranie
wyeliminowany spływ
wysoka odporność na ścieranie
wiążąca
i zmniejszona absorpcja wody
wydłużony czas otwarty
niska chłonność wody
ka wytrzymałość i elastyczność. Wyjątkowa odporność na ścieranie

Zgodny znormą
PN-EN 12004

Zgodny znormą
PN-EN 13888

C1E

CG1

wydłużony czas otwarty

normalnie wiążąca

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2E

wysoka wytrzymałość
wydłużony czas otwarty

yw
arty
ść i wydłużony czas otwarty
ość i elastyczność .Wyeliminowany spływ i wydłużony czas otwarty
ść i wydłużony czas otwarty
wysokiej wytrzymałości i wyeliminowanym spływie

Knauf Elastic

ie wiążąca
wiążąca
ka wytrzymałość i elastyczność. Wyjątkowa odporność na ścieranie

Fuga

elastyczna
Zgodny znormą
PN-EN 13888

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG2

CG2ArW

wysoka odporność na ścieranie
niska chłonność wody

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG1
normalnie wiążąca

wysoka
wytrzymałość i elastyczność
wyjątkowa odporność na ścieranie
i zmniejszona absorpcja wody

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2E

wysoka wytrzymałość
wydłużony czas otwarty

■■ Zaprawa do wypełniania spoin o szerokości od 2 do
8 mm w ceramicznych płytkach ściennych i podłogowych, tam gdzie nie jest wymagana wodoszczelność
i odporność chemiczna. Odporna na powstawanie
grzybów, pleśni i glonów. Do wnętrz i na zewnątrz.

■■ Wysokowartościowa zaprawa do fugowania o szerokości spoin od 5 do 12 mm w ceramicznych płytkach
ściennych i podłogowych, tam gdzie nie jest wymagana
wodoszczelność oraz odporność chemiczna. Odporna
na powstawanie grzybów, pleśni i glonów. Do wnętrz
i na zewnątrz.
■■ Elastyczna zaprawa do wypełniania spoin o szerokości od 2 do 15 mm w ceramicznych płytkach ściennych i podłogowych, tam gdzie nie jest wymagana
wodoszczelność oraz odporność chemiczna. Do fugowania słabo chłonnych lub niechłonnych płytek
ceramicznych. Może być stosowana na powierzchnie ze zwiększonymi wahaniami temperatur (np. tarasy, balkony, ogrzewanie podłgowe). Odporna na
powstawanie grzybów, pleśni i glonów. Do wnętrz

owany spływ i wydłużony czas otwarty

i na zewnątrz.

iminowanym spływie

ość. Wyjątkowa odporność na ścieranie

Układanie okładziny na powierzchni ścian zaczyna się od zamocowania na ścianie prostej, gładkiej łaty drewnianej lub aluminiowej.
Do zamocowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na
wysokości drugiego rzędu płytek, pamiętając o powiększeniu wymiaru
płytki o podwójny wymiar spoiny. Na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych użyć należy zaprawy klejącej Knauf K1 Uni Uniwersalny
klej do płytek ceramicznych lub Knauf K2 Gres Klej do płytek gresowych (w przypadku klejenia płytek gresowych). Po jej przygotowaniu
i zagruntowaniu Knauf Tiefengrund Środkiem głęboko gruntującym
nanosisię ją równomiernie na ścianę stalową pacą zębatą. Zaprawę
nakłada się wstępnie gładką stroną pacy, a następnie rozprowadza
po powierzchni ściany częścią zębatą. Wielkość zębów pacy zależy od
wielkości płytek i stopnia perforacji ich spodniej płaszczyzny.
Tabela zużycia kleju
Format płytki (dł. boku)

Ząbki szpachli

Zużycie kleju

do 10 cm

4 mm

2 kg/m2

10-25 cm

6 mm

3 kg/m2

powyżej 25 cm

8 mm

4 kg/m2
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Układanie okładzin na podłodze
przy użyciu prostego sposobu „pływania”,
bez pustych przestrzeni
Układanie płytek na podłodze bez pustych przestrzeni osiąga się najlepiej przy pomocy Knauf K3
Format kleju do płytek posadzkowych. W przypadku mniejszych płytek z gładką tylną stroną układa się
je metodą cienkiego podkładu. Jeżeli jednak chodzi o płytki duże lub silnie profilowane na tylnej stronie,
względnie układane na nierównym podłożu, muszą być one układane na podkładzie średnim. Dzięki
elastycznej konsystencji klej daje się łatwo nanosić także w grubszych warstwach (około 15 mm = około
10 mm po wyrównaniu). Płytki układane są bezpośrednio na warstwę kleju i dociskane. Wówczas klej
układa się równomiernie pod płytką.
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Korzyści
■■ oszczędność czasu przez wyrównywanie i przyklejanie w jednym,
■■ odporność na mróz w wyniku przyklejania bez wolnych przestrzeni,
■■ wysokowartościowy Knauf K3 Format kleju do płytek posadzkowych
może być nakładany na ogrzewanie podłogowe bez dodatkowej elastyfikacji,
■■ łatwe i szybkie nanoszenie kleju w wyniku stosowania płynnego materiału.

Ulepszanie dodatkami elastycznymi
W przypadku elastycznych podłoży (np. suche posadzki, płyty wiórowe
OSB, jastrychy grzejne) względnie gdy wymagana jest wodoszczelność
(np. w łazienkach, na zewnątrz), kleje i zaprawy do spoin muszą być
ulepszone dodatkami elastycznymi.
Gruntowanie całej powierzchni podłoża
W przypadku silnie chłonnych podłoży (np. beton, jastrych, suche
podłogi), należy powlec powierzchnię Knauf Tiefengrund Środkiem
głęboko gruntującym. Podłoża drewniane, z płyt wiórowych oraz
podłoża słabo chłonne (np. stare warstwy płytek albo przylegające,
wodoodporne powłoki malarskie) zagruntować przy pomocy Knauf
Spezialhaftgrund Specjalnego środka gruntującego.
Potrzebne narzędzia
Do układania płytek, wypełniania spoin i uszczelniania potrzebne są
szpachle zębate, kielnie, wiertarka z mieszadłem, packa gumowa,
guma i deska do fugowania, gąbka, pistolet i zgarniak do silikonu.
Przy większych powierzchniach opłaca się zakup przyrządu do cięcia płytek. Ponadto do obróbki płytek konieczne są specjalne obcęgi, szczypce do łamania płytek, wiertło kamienne, młotek płytkarski.
Do dokładnych pomiarów służą poziomica, sznur i pion.
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Obróbka płytek
Układanie płytek na ścianach i podłogach
Suche i nośne powierzchnie zagruntować przy pomocy Knauf Tiefengrund Środka głęboko gruntującego.
Powierzchnie zagrożone oddziaływaniem wody uszczelnić przy pomocy Knauf Powłoki uszczelniającej
bez dodatków bitumicznych.
Ściany
Przy układaniu płytek na całą wysokość ściany dokładnie zaznaczyć jeden rząd na środku ściany,
a w przypadku układania na określonej wysokości (np. do połowy) - najwyższy rząd.
Zaplanować odpowiednią ilość miejsca na płytki podłogowe, tak aby płytki podłogowe, łącznie z klejem
(5 mm przestrzeni dla spoiny silikonowej), stykały się z krawędziami z płytkami ściennymi. Następnie
nanieść klej równomiernie grubo kielnią lub packą i rozczesać odpowiednią szpachlą zębatą. Należy nakładać klej na taką powierzchnię, jaką można obłożyć płytkami w czasie jego przydatności do obróbki.
Jeśli na warstwie kleju tworzy się skóra, przyczepność nie jest już odpowiednia, nałożony materiał należy
usunąć, rozmieszać nowy klej i nanieść.
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Dla zapewnienia równomiernych, dokładnych spoin stosować krzyżyki. Miejsca, w których mają znajdować się płytki z wycięciami pozostają na razie puste, klej należy wybrać szpachelką. Dopiero na zakończenie, po wyłożeniu glazurą całej powierzchni, należy pojedynczo dopasowywać przycięte płytki. Resztki
kleju wyskrobać ze spoin i pozostawić do dokładnego wyschnięcia.
Podłogi
Pierwszą płytkę ułożyć równolegle do ściany. Dopasować do niej pierwszy
rząd. Płytkę wcisnąć mocno w warstwę kleju i ewentualnie opukać młotkiem
gumowym. Płytki cokołowe umieszczane są dopiero po wypełnieniu spoin
płytek podłogi. Należy obłożyć je np. paskiem papieru, aby spoina ruchoma pozostała wolna.
Naklejanie glazury na stare płytki
Przed naniesieniem kleju powierzchnie starych
płytek wyczyścić przy pomocy Knauf Uniwersalnego środka czyszczącego. Następnie zagruntować
powierzchnię Knauf Specjalnym środkiem gruntującym. Klej nanieść kielnią lub packą, rozprowadzić i przeczesać. Przyłożyć płytki i docisnąć.
Fugowanie
Przed spoinowaniem klej musi być całkowicie suchy. Wilgotność resztkowa może prowadzić do przebarwień zaprawy do spoinowania. Spoiny narożne, wokół przyłączeń i elementów ruchomych nie powinny być wykonywane razem z pozostałymi. Należy je np. zakleić taśmą papierową, ponieważ będą
one uszczelniane Knauf Silikonem sanitarnym. Spoiny należy starannie wyczyścić. Różna głębokość
spoin może powodować niejednolity kolor.

Fugi - porady dodatkowe!
■■ przy zakupie proszę zwracać uwagę na jednakowy numer serii, aby zachowana była jednolitość koloru,
■■ przy wykonywaniu spoin często popełniany jest błąd polegający na tym, że przy mieszaniu nie jest
zachowany dokładny stosunek zaprawy do spoinowania i wody,
■■ należy go przestrzegać w celu osiągnięcia jednolitego zabarwienia spoin,
■■ nie należy dodawać za dużo wody do sproszkowanej zaprawy,
■■ przy takim rozwodnieniu może dojść do ziarnistej, bielącej powierzchni i niewłaściwego zabarwienia,
w wyniku rozwodnienia zaprawa może się także należycie nie utwardzić,
■■ przy czyszczeniu proszę zwracać także uwagę na to, aby z powyższych względów zbyt duża ilość
wody nie stykała się ze spoiną, wystarczy lekko nawilżona gąbka.
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Wykonywanie spoin na ścianach
Rozmieszany materiał spoiny nanieść gumą lub packą i wcierać w szczelin przesuwając materiał prostopadle i ukośnie. Nadmiar materiału zebrać z płytek ruchem ukośnym (po przekątnej). Gdy tylko zaprawa
do spoinowania stanie się matowa, przeczyścić powierzchnie lekko nawilżoną gąbką lub deską z gąbką.
Dla zapewnienia należytego utwardzenia fugi należy je przeczyścić na wilgotno kilka razy. Osad cementowy usunąć najwcześniej po dwóch tygodniach przy pomocy Knauf Środka do usuwania pozostałości
cementowych.
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Wykonywanie spoin w podłogach
Powierzchnie pokryte płytkami, z jednakowymi spoinami (około 2-15 mm) pokrywane są na całej powierzchni materiałem spoiny. Zaprawę wylewa się fragmentami na czyste podłoże i przy pomocy packi
gumowej wciera w szczeliny, przesuwając ją ukośnie, po przekątnych. Nadmiar materiału usunąć.

Renowacja starych fug
Stare fugi wyczyścić dokładnie Knauf Środkiem do czyszczenia fug przy pomocy gąbki lub pędzla.
Po wyschnięciu (fugi matowieją) usunąć nadmiar materiału na wilgotno, szorstką stroną gąbki. Aby uniknąć pękania spoin narażonych na wahania, pokrywa się je trwale elastycznym silikonem.
Uszczelnienie spoiny
Przyciąć końcówką pojemnika z silikonem odpowiednio do szerokości fugi. Silikon równomiernie wprowadzić do spoiny pistoletem.
Czyszczenie i pielęgnacja
Knauf Bauprodukte posiada obszerną paletę środków do czyszczenia i pielęgnacji glazury, które wykonane są z surowców przyjaznych dla środowiska. Znajdują się w nich elementy powierzchniowo czynne
podlegające biologicznemu rozkładowi.
Kształtowanie spoin
Szerokość spoin jest rzeczą gustu. Dla każdej grubości fugi posiadamy w ofercie odpowiedni produkt.
Dylatacje
Wszędzie, gdzie mogą występować poruszenia, wymagane jest tworzenie spoin elastycznych, aby nie
powstawały pęknięcia. Dotyczy to przede wszystkim:
■■ spoin narożnych (ściana/ściana i ściana/podłoga),
■■ przejść do pomieszczeń sanitarnych,
■■ dużych powierzchni podłóg (istniejące w jastrychu szczeliny dylatacyjne muszą być przeprowadzone
analogicznie na okładzinie ceramicznej).
W tym celu spoinę należy zamknąć przed fugowaniem (zakleić taśmą papierową), wyczyścić z kleju
i resztek masy do spoin i wypełnić np. Knauf Silikonem sanitarnym. Dla zachowania jednolitości barwy
masy do spoin, kolory silikonów Knauf są dopasowane.
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Systemy podłogowe
Knauf Systemy podłogowe to bogata i różnorodna oferta
mas wyrównujących oraz środków gruntujących. Sięgając po
produkty Knauf możesz czuć się pewny. To nie tylko jakość pracy.
To także jakość efektu. Jakość na lata.

Podłogi w budownictwie
Podłoga
Jest pojęciem bardziej szerokim niż posadzka. Stanowi element wykończenia budowli spoczywający na
podłożu: stropie, konstrukcji wsporczej lub gruncie. Oprócz posadzki może ona zawierać warstwę wyrównującą, jastrych (zwany czasem podkładem podłogowym), warstwę uszczelniającą, izolację termiczną, akustyczną czy przeciwwilgociową.
Posadzka
Jest warstwą bezpośrednio podlegającą obciążeniom i ścieraniu. Rodzaj i parametry posadzki decydują
w znacznym stopniu o cechach użytkowych oraz walorach estetycznych podłogi.
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Jastrych
Jest elementem nośnym, przenoszącym obciążenia z posadzki na podłoże.
W zależności od układu konstrukcyjnego wyróżnia się cztery rodzaje jastrychów:

■■ związane z podłożem, to znaczy wykonane bezpośrednio
na podłożu i trwale z nim zespolone,

■■ na warstwie oddzielającej, przylegające do podłoża, ale za
pośrednictwem cienkiej warstwy np. folii, włókniny czy papy,

■■ pływające, ułożone na warstwie odkształcalnego materiału,
bez kontaktu ze ścianami i słupami,

■■ grzejne, zazwyczaj pływające, zawierające instalację
ogrzewania podłogowego.
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Przygotowanie podłoża
Podłoże
Podłoże, na którym mają być wykonywane warstwy podłogowe, musi spełniać określone wymagania.
Dlatego przed zastosowaniem materiału, konieczne jest przeprowadzenie właściwej oceny podłoża i jeśli
konieczne to również dokonanie jego naprawy, wzmocnienia, oczyszczenia. W przypadku wykonywania
warstw uszczelniających, posadzek szczelnych dla pary wodnej, jastrychów i posadzek wrażliwych na
wilgoć bezwzględnie wymagane jest zabezpieczenie podłoża przed zawilgoceniem z zewnątrz.
Ocena podłoża
Pełna ocena podłoża powinna obejmować sprawdzenie:
■■ powierzchniowej twardości pozwalające stwierdzić występowanie wierzchnich warstewek spoiw np.
mleczka cementowego,
■■ wytrzymałości na odrywanie,
■■ wytrzymałości na ściskanie,
■■ wilgotności podłoża,
■■ stopnia zabrudzenia podłoża substancjami zmniejszającymi przyczepność w tym głównie tłuszczami
i olejami, z określeniem głębokości penetracji.
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Ocenie powinny podlegać również:
■■ nierówności podłoża (pomiar wielkości odchyleń listwą długości 2 m i dodatkowo niwelatorem na
dużych powierzchniach),
■■ prawidłowość ukształtowania spadków podłoża, sposób odprowadzania wód opadowych (tarasy,
balkony) lub wody technologicznej np. w mokrych pomieszczeniach produkcyjnych), obecność dylatacji obwodowych, konstrukcyjnych, termicznych, przeciwskurczowych, wielkość pól dylatacyjnych,
■■ występowanie ubytków i pęknięć w podłożu, ich wielkość, przyczyna powstania oraz układ.
Wiek i wilgotność podłoża
Wiek podłoża bezpośrednio związany jest z przyrostem wytrzymałości, wilgotnością, zachodzeniem naprężeń wewnętrznych i odkształceń wywołanych naturalnym zjawiskiem skurczu. Dla każdego systemu
podano wymagania, co do wieku podłoża i jego dopuszczalnej wilgotności. W tabelach technologii wykonywania robót określony jest upływ czasu poprzedzający wykonywanie kolejnej warstwy. Informacje te
odnoszą się do temperatury powietrza i podłoża +23°C oraz do wilgotności względnej powietrza 50%.
W przypadku mniej korzystnych warunków, upływ czasu musi być odpowiednio dłuższy, a najlepiej potwierdzony pomiarem wilgotności. Pomiar wilgotności podłoża jest szczególnie ważny, gdy wykonywane
będą warstwy szczelne, lub gdy stosowane materiały są wrażliwe na wilgoć.

Naprawa podłoża
Pęknięcia podłoża są konsekwencją błędów projektowych, przedwczesnych lub nadmiernych obciążeń albo
niewłaściwego wykonywania robót. Należy przede
wszystkim ustalić przyczynę powstania uszkodzeń. Trzeba stwierdzić czy pęknięcia się ustabilizowały, czy też
istnieje możliwość powstawania dalszych uszkodzeń
jako wynik osiadania, skurczu, odkształceń konstrukcji itp. Podczas dokonywania oględzin podłoża, należy
szczególną uwagę zwrócić na prawidłowość jego dylatowania: rodzaj i przebieg dylatacji, wielkości i proporcje pól dylatacyjnych. Podłoże powinno posiadać
swobodę odkształceń pod wpływem obciążeń mechanicznych i termicznych. Do naprawy pęknięć oraz wypełnienia ubytków w podłożu służy Knauf Correct Masa
naprawczo-wyrównująca,

którą

możemy

stosować

w zakresie od 3 do 30 mm.
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Zabrudzenia podłoża
Substancje oleiste, tłuszcze, smary, woski, bitumy wykluczają odpowiednią przyczepność wylewanych
mas samopoziomujących. Takie substancje należy całkowicie usunąć poprzez skuwanie lub frezowanie.
Jeśli głębokość penetracji zabrudzeń jest znaczna (powyżej 1 cm) lub gdy powierzchniowe zabrudzenia
są trudne do usunięcia, wtedy warto rozpatrzyć możliwość wykonania szybko sprawnego jastrychu na
warstwie oddzielającej, który będzie stanowić podłoże dla warstw wyrównujących i posadzek. W przypadku pyłów i błota na ogół wystarcza dokładne zamiecenie, mechaniczne usuwanie wyschniętych zanieczyszczeń i ostateczne odkurzenie.
Mechanicznego usunięcia wymagają warstwy podłoża o niskiej wytrzymałości. Należy do nich zaliczyć
warstewki mleczka cementowego, często obecne na powierzchni zdawałoby się bardzo mocnego betonu. Również na powierzchni podłoży anhydrytowych tworzy się gładka warstewka spoiwa, która nie zapewnia odpowiedniej przyczepności. W takich przypadkach podłoże należy oczyścić poprzez szlifowanie
stalowymi szczotkami, grubym papierem ściernym lub poprzez frezowanie. Pracochłonne, ale konieczne
jest usunięcie śladów mechanicznych zacieraczek, startych opon, elastycznych powłok malarskich, miękkich resztek klejów itp. Podłoża z trudnymi do usunięcia, twardymi resztkami klejów powłok malarskich
można zagruntować środkiem gruntującym Knauf Emulsję przyczepną.

Knauf
Haftemulsion
Emulsja przyczepna

Knauf Haftemulsion Emulsję przyczepną
stosuję się na:
■■ wszelkie typowe podłoża budowlane
cementowo-wapienne,
■■ beton,
■■ jastrych cementowy,
■■ podłoża kamienne.

Systemy podłogowe

Określanie warunków eksploatacji i wielkości obciążeń
Miejsca i pomieszczenia suche są osłonięte przed opadami atmosferycznymi, chronione przed
skraplaniem się pary wodnej i wysoką, względną wilgotnością powietrza (powyżej 80%). Nie
występują w nich urządzenia wodnokanalizacyjne, które mogłyby się przyczynić do zawilgocenia warstw podłogowych (np. w wyniku awarii urządzenia). Przeciwieństwem są pomieszczenia
narażone na zawilgocenie: łazienki, natryski, toalety, myjnie, pralnie, suszarnie, kuchnie oraz
takie, które wymagają częstego czyszczenia na mokro.
W pomieszczeniach tych warstwy podłogowe muszą być chronione przez szczelną posadzkę
lub warstwę uszczelniającą w przypadku posadzek z płytek ceramicznych i kamiennych. Mokre
pomieszczenia technologiczne (z kratkami ściekowymi umieszczonymi w posadzce) wymagają
podwójnego zabezpieczenia: warstwy uszczelniającej chroniącej warstwy podłogowe i wodoszczelnej izolacji stanowiącej dodatkowe zabezpieczenie stropu.
Budownictwo mieszkaniowe (mieszkania i domy jednorodzinne) wyróżnia się stosunkowo małymi obciążeniami (charakterystyczne, powierzchniowe do 2 kN/m2, a skupione, co najwyżej kilka
kN). Posadzki zazwyczaj nie są tu intensywnie eksploatowane, a użytkownicy w naturalny sposób
troszczą się o ich należyty stan, dokonują bieżących napraw.
W budownictwie ogólnym (budynki zbiorowego zamieszkania, komercyjne i użyteczności publicznej) występują umiarkowane obciążenia (powierzchniowe sięgają 7 kN/m2, a skupione kilkunastu kN). Pojawiają się tu również takie specyficzne obciążenia jak punktowe naciski pochodzące od kółek mebli, od wózków, lekkich pojazdów czy mechaniczne oddziaływania maszyn
czyszczących. Intensywna eksploatacja pomieszczeń budownictwa ogólnego nie musi być na
bieżąco kontrolowana, a posadzki mogą być użytkowane z mniejszą troską (użytkownik najczęściej nie jest właścicielem obiektu). Należy się liczyć z tym, że ewentualne naprawy posadzek
będą tu występować z opóźnieniami. Dlatego parametry stosowanych materiałów muszą być
odpowiednio wyższe.
Najwyższe wymagania stawiane są posadzkom przemysłowym (w fabrykach, warsztatach, magazynach). Duże obciążenia (najczęściej o charakterze dynamicznym) mogą być porównywalne
z wielkościami parametrów wytrzymałościowych użytych materiałów. Dodatkowym zagrożeniem
dla trwałości posadzki bywają oddziaływania substancji chemicznych. Do każdego takiego przypadku należy podchodzić w sposób indywidualny. W obiektach przemysłowych warunki eksploatacji podporządkowane są utrzymaniu produkcji i należy się liczyć z ograniczeniami przeprowadzenia bieżących przeglądów i ewentualnych napraw.
Tabela: dopuszczalne obciążenie dla poszczególnych mas samopoziomujących
Nazwa produktu

Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na zginanie

Knauf Slim

≥ 25 N/mm2

≥ 7 N/mm2

Knauf Fibre

≥ 25 N/mm2

≥ 7 N/mm2

Knauf Medium

≥ 35 N/mm2

≥ 7 N/mm2

Knauf Solid

≥ 25 N/mm2

≥ 6 N/mm2

28–29

Przebieg prac związanych z wykonaniem
podłóg z wykorzystaniem gotowych rozwiązań
systemowych Knauf Bauprodukte
Przygotowanie
Przygotowanie przed wylewaniem masy samopoziomującej obejmuje zabezpieczenie robót w postaci
dostarczenia na miejsce budowy odpowiedniej ilości produktów, aby uniknąć jakichkolwiek przerw technologicznych w trakcie wylewania masy samopoziomującej. Konieczne jest zadbanie o odpowiednią
ilość worków masy samopoziomującej, stały dopływ bieżącej wody, elektryczności, narzędzi oraz odpowiednio do wielkości wykonywanej powierzchni posadzki osób do pomocy.
Przygotowanie obejmuje również podłoże, które jest jednym z najważniejszych elementów odpowiednio
wykonanej i przede wszystkim stabilnej podłogi. Z uwagi na oddziaływanie silnych skurczy i naprężeń
dosychającej masy samopoziomującej słabe podłoże narażone jest na zniszczenie. W tym celu konieczne
jest sprawdzenie wytrzymałości podłoża.
Podłoże musi spełniać następujące wymagania:
■■ wytrzymałe,
■■ suche,
■■ czyste i odtłuszczone,
■■ odkurzone,
■■ odpowiednio płaskie,
■■ wolne od luźnych przedmiotów.

Systemy podłogowe

Dylatacje
Przed wylewaniem masy samopoziomującej niezbędne jest wykonanie dylatacji oddzielającej wylaną
masę od ściany stosując specjalną brzegową taśmę dylatacyjną lub cienkie paski styropianu. Również
konieczne jest przeniesienie istniejących szczelin dylatacyjnych ze starego podłoża. Cięcia dylatacyjne
wylanej już masy samopoziomującej należy wykonać następnego dnia po wylaniu masy. Dylatacje kontrolne wykonujemy przy uskokach powierzchni, w strefie drzwi oraz w celu dalszego podziału powierzchni
większych od 20 m2.

Rodzaje przerw dylatacyjnych

1
2
3
4

1.
2.
3.
4.

Dylatacja brzegowa
Dylatacja kontrolna
Dylatacja konstrukcyjna
Przerwa robocza

Gruntowanie
Gruntowanie jest to pokrywanie powierzchni (przeznaczonej do malowania, tynkowania, tapetowania,
wylewania masy samopoziomującej, klejenia płytek itp.) warstwą materiału mającego właściwości silnego wiązania się z podłożem w celu stworzenia jednolitej powłoki oraz zwiększenia przyczepności nakładanego lub wylewanego materiału do powierzchni.
Gruntowanie stosuje się w następującym celu:
■■ dla uzyskania najlepszej przyczepności i połączenia,
■■ dla uzyskania optymalnej wytrzymałości,
■■ dla regulacji chłonności,
■■ dla idealnego rozprowadzenia masy samopoziomującej,
■■ dla usunięcia porowatości powierzchni.
Dobór środka gruntującego zależny jest od chłonności podłoża. Aby ocenić chłonność podłoża możemy zastosować prosty test kropli wody. Polega on na sprawdzeniu jak szybko wsiąka w podłoże woda,
której niewielką ilość nanosimy na jego powierzchnię.
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Jak gruntować?
■■ nanosić za pomocą wałka, pędzla lub maszynowo nie tworząc zacieków i kałuż,
■■ w przypadku silnie chłonnych podłoży czynność powtórzyć,
■■ brać pod uwagę czas schnięcia środka gruntującego,
■■ stosować na nośne, zwarte, suche i czyste podłoża,
■■ przed użyciem wymieszać zawartość opakowania,
■■ unikać zapylenia w pomieszczeniach, w których został zastosowany środek gruntujący,
■■ nie należy mieszać z innymi materiałami,
■■ pracę należy wykonać w suchych warunkach w temperaturze powyżej +5°C.

Kropla utrzymuje się na powierzchni
– podłoże niechłonne

Kropla wsiąka powoli
– podłoże chłonne

Kropla szybko wsiąka

bu
uf
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du
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– podłoże mocno chłonne

Systemy podłogowe

Rozrabianie masy
Przy rozrabianiu masy samopoziomującej należy pamiętać o odpowiedniej ilości wody, do której będziemy wsypywać masę samopoziomującą. Do rozmieszania masy z wodą należy używać wolnoobrotowych
mieszadeł do 600 obr./min. Po rozmieszaniu zaprawy należy odczekać około 5 minut aby masa mogła
się odpowietrzyć i ponownie zamieszać.
Wylewanie masy
Wylewanie mas samopoziomujących należy do prac niewymagających specjalnego doświadczenia. Należy jednak pamiętać o kilku prostych zasadach. Po pierwsze wylewanie masy samopoziomującej zaczynamy zawsze od miejsca najbardziej oddalonego od wyjścia z pomieszczenia. Masy należy wylewać
równoległymi do siebie pasami a kolejne pasy dolewanej masy powinny łączyć się ze sobą w czasie
najpóźniej 15 minut.
Po wylaniu rozrobionej masy samopoziomującej na podłoże należy pomóc w jej rozpływie za pomocą
szpachli a następnie odpowietrzyć wałkiem z kolcami.
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Wykonując podłogi z wykorzystaniem mas samopoziomujących należy pamiętać o tym aby:
■■ masę rozrabiać z odpowiednią ilością wody,
■■ przeprowadzić badanie podłoża w celu oceny jego wytrzymałości,
■■ wykonać dylatacje,
■■ wspomagać rozpływanie masy,
■■ odpowietrzać wylaną masę,
■■ nie przekraczać dopuszczalnych grubości wylewanych mas,
■■ chronić przed przeciągami i nadmiernym nasłonecznieniem,
■■ wyłączyć ogrzewanie podłogowe,
■■ prace wykonywać w suchych warunkach.

Przypadki szczególne
Podłoże drewno
Przygotowanie podłoża
Przed przystąpieniem do wykonywania prac związanych z wylewaniem masy samopoziomującej na
podłożu drewnianym należy starannie je przygotować. Stare polakierowane lub pomalowane podłogi
z desek należy oczyścić i zmatowić. Oczywiście nie możemy zapomnieć o dokładnym zamieceniu lub odkurzeniu zanieczyszczeń. Następnie musimy zadbać o to,
aby podłoga z desek lub płyty OSB stanowiła solidne
i stabilne podłoże. Deski czy płyta OSB nie mogą się
uginać pod naszym ciężarem. Należy zastosować odpowiednio grubą płytę OSB w zależności od rozstawu
legarów podłogowych, a w przypadku podłogi z desek
należy kolejno każdą z nich ponownie przymocować
na wkręty.

Systemy podłogowe

Gruntowanie
Podłogi drewniane należy dokładnie zagruntować
przed wylewaniem masy samopoziomującej dla odpowiedniego wzmocnienia powierzchni oraz uszczelnienia, aby zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody
do podłoża. Gruntowanie oczyszczonych wcześniej
podłoży wykonujemy za pomocą specjalnego środka
gruntującego Knauf Spezialhaftgrund rozcieńczonego
1:1 z wodą.

Zamykanie spoin i ubytków
Jeżeli mamy do czynienia ze starymi podłogami z desek to często zdarza się, iż pomiędzy deskami znajdują
się szczeliny, których nie wypełnimy samym środkiem
gruntującym. W tym celu należy zastosować Knauf
Correct Masę naprawczo-wyrównującą po to, aby
zamknąć możliwość ujścia rzadkiej zaprawy masy samopoziomującej pomiędzy szczelinami. Knauf Correct
Masa naprawczo wyrównująca pozwoli nam również
na wstępne wyrównanie podłoża.

Przygotowanie masy
Do wykonania gładkiej, równej i stabilnej podłogi na
podłożach drewnianych stosujemy masę samopoziomującą Knauf Fibre o szczególnych właściwościach,
jeśli chodzi o wytrzymałość i elastyczność. Masa samopoziomująca Knauf Fibre charakteryzuje się wyjątkową
wytrzymałością dzięki zawartym w sobie włóknom.
Masę rozrabiamy z wodą za pomocą wolnoobrotowego mieszadła. Do wymieszania 1 worka masy samopoziomującej Knauf Fibre potrzebujemy 6 litrów czystej
wody. Nie należy dodawać więcej wody i dokładnie
rozmieszać do uzyskania jednorodnej masy.

34–35

Wylewanie masy
Po dokładnym rozmieszaniu masy wylewamy ją
na wcześniej przygotowane podłoże. Masę należy rozlewać podłużnymi pasami oczywiście zaczynając od miejsc najbardziej oddalonych od wyjścia
z pomieszczenia. W zależności od grubości jaką chcemy uzyskać wylewamy odpowiednią ilość tej masy
mimo wszystko pamiętając o tym, że masę Knauf Fibre
stosujemy tylko w zakresie od 2 do 10 mm.

Rozpływ masy
Wylaną masę samopoziomującą należy równomiernie
rozprowadzić na całości pomieszczenia na przykład za
pomocą metalowej pacy. Oczywiście bardzo pomocne
do tego będą specjalne buty z kolcami, które pozwolą
nam na swobodne poruszanie się po rozlanej już masie samopoziomującej. Rozprowadzoną masę należy
również odpowietrzyć na całej powierzchni. Odpowietrzenia dokonujemy zaraz po wylaniu i rozprowadzeniu
masy samopoziomującej. Do tego celu służy specjalny
wałek z kolcami.
Do wykonywania prac związanych z wylewaniem masy
należy wcześniej przygotować potrzebną nam ilość
masy samopoziomującej oraz narzędzia i wodę.
Po wylanej masie samopoziomującej w pomieszczeniu
o temperaturze ok. 20°C można już chodzić po upływie
3 godzin.
Przed wykonywaniem prac prosimy również o zapoznanie się kartami technicznymi produktów lub informacją
na opakowaniach.
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Podłoże lastryko
W przypadku wylewania masy samopoziomującej na powierzchnie niechłonne takie jak lastryko konieczne jest dokładne oczyszczenie i odtłuszczenie podłoża oraz zagruntowanie Knauf Spezialhaftgrund Specjalnym środkiem gruntującym. Przed wylaniem masy samopoziomującej należy upewnić się czy środek
gruntujący jest zupełnie suchy. Czas potrzebny do wyschnięcia to min. 3 godziny.

Podłoże jastrych anhydrytowy
Powierzchnię jastrychu anhydrytowego należy gruntownie przeszlifować zwyczajną szlifierką do mas
szpachlowych, używając papieru ściernego, a następnie odkurzyć odkurzaczem przemysłowym. Szlifować trzeba możliwie jak najwcześniej, z reguły po siedmiu do dziesięciu dniach. Dzięki wczesnej operacji szlifowania można korzystnie wpłynąć na proces wysychania jastrychu anhydrytowego. Przed wylewaniem masy samopoziomującej należy zagruntować podłoże anhydrytowe Knauf Emulsją przyczepną
Haftemulsion rozcieńczoną w stosunku 1:2. Zagruntowane podłoże należy pozostawić do całkowitego
wyschnięcia na min. 12 godzin.
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Tabela: rozcieńczenia specjalnego środka gruntującego Knauf Spezialhaftgrund
w zależności od chłonności podłoża
Rodzaj podłoża

Rozcieńczanie

Podłoża mocno chłonne

1:4 z wodą

Podłoża niechłonne

1:2 z wodą

Podłoża drewniane

1:1 z wodą

Stare płytki i lastryko

nie rozcieńczać

Dojrzałość jastrychu anhydrytowego do wyrównania masą samopoziomującą
Jastrych anhydrytowy dojrzał do wylewania masy samopoziomującej, gdy jego wilgotność resztkowa wynosi nie więcej niż 0,5%. Próbkę pomiarową powinno się pobierać z dołu warstwy jastrychu za pomocą
aparatu CM. W przypadku gdy nie mamy możliwości skorzystania z aparatu CM możemy zastosować
test foli, którą przyklejamy na obrzeżach za pomocą taśmy klejącej. Przyklejony do podłoża odcinek foli
o wymiarach 50x50 cm pozostawiamy na 12 godzin, po czym po odklejeniu sprawdzamy czy na jej spodzie nie zebrała się skroplina. Jeżeli woda zbiera się na folii należy nadal ogrzewać i wietrzyć jastrych.
Zastosowanie tej prostej metody pozwala określić stopień wysychania jastrychu i może ona być stosowana przy sprawdzeniu stopnia zawilgocenia również dla jastrychów cementowych czy mas
samopoziomujących.
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Uszczelnienia i izolacje
Pomieszczenia, w których kładziemy płytki ceramiczne często narażone są na zwiększoną wilgoć. Jednakże samo położenie okładziny ceramicznej nie jest wystarczającym zabezpieczeniem przed przenikaniem wilgoci do podłoża. Idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie warstwy izolacji przeciwwilgociowej
w postaci Knauf Powłoki uszczelniającej bez dodatków bitumicznych pomiędzy warstwą kleju do płytek
a podłożem. Powłoka daje nam skuteczne zabezpieczenie miejsc narażonych na zwiększoną wilgoć
takich jak: natryski, łazienki, pralnie, kuchnie itp. Knauf Powłoka uszczelniająca bez dodatków bitumicznych stanowi jednocześnie środek gruntujący. Wyjątkiem są podłoża bardzo chłonne i chropowate.
W takim przypadku przed zastosowaniem powłoki uszczelniającej należy wcześniej zagruntować Knauf
Tiefengrund Środkiem głęboko gruntującym.

Knauf Powłoka
uszczelniajaca
bez dodatków
bitumicznych

Knauf Powłokę uszczelniającą bez dodatków bitumicznych stosuje się jako uszczelnienie pod okładziny ceramiczne i okładziny z kamienia naturalnego
we wnętrzach, jako zabezpieczenie przed penetracją wilgoci i wody, np. w natryskach, łazienkach, zespołach sanitarnych, pralniach, kuchniach.
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Rozwiązania szczegółowe systemu podłogowego
Jastrychy anhydrytowe
8
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Podłoże
Warstwa nośna
Izolacja przeciwwilgociowa
Izolacja termiczna
Papier impregnowany
Jastrych anhydrytowy
Knauf Emulsja
przyczepna Haftemulsion
8. Knauf Slim Masa
samopoziomująca 1-10 mm

3
2

1

6
5

4

Podłogi drewniane
5

6

1. Płyta OSB
2. Knauf Specjalny środek gruntujący
Spezialhaftgrund
3. Knauf Fibre Masa samopoziomująca
specjalna 2-10 mm
4. Knauf K4 Flex elastyczny
klej do płytek
5. Płytki ceramiczne
6. Dylatacja brzegowa

4

3

1

2

Posadzki w łazienkach
9
8

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7

6

1

5
3
4

2

Warstwa nośna
Izolacja przeciwwilgociowa
Izolacja termiczna
Jastrych
Knauf Specjalny grunt do posadzek
Knauf Medium Masa
samopoziomująca 5-15 mm
7. Knauf Powłoka uszczelniająca
bez dodatków bitumicznych
8. Knauf K5 Marble Biały klej do płytek
posadzkowych i marmurowych
9. Płytki gresowe

Systemy podłogowe

Podłogi ogrzewane
W przypadku gdy mamy do czynienia z koniecznością wyrównania podłoża, w którym zamontowano
instalację ogrzewania podłogowego możemy wylać każdy rodzaj masy samopoziomującej Knauf, lecz
z dodatkiem Knauf Emulsji uelastyczniającej do mas samopoziomujących i klejów. Proporcje ilości dodawanej emulsji zależne są od rodzaju masy samopoziomującej i znajdują się na opakowaniu oraz
w karcie technicznej produktu.
Ogrzewanie masy samopoziomującej może zacząć się najwcześniej po 14 dniach, przy czym codziennie
ogrzewa się go o 5°C wyżej, aż po raz pierwszy uzyska się temperaturę 25°C.
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Zadaniem podłogi jest umożliwienie eksploatacji pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem, dostosowanie do potrzeb
i oczekiwań inwestora (użytkownika). Projektowanie podłóg powinno odbywać się w oparciu o zakładane wielkości
obciążeń i przewidywane warunki eksploatacji.

Systemy podłogowe
Przegląd produktów

Knauf Correct
Masa naprawczowyrównująca
3-30 mm

Zaprawa do napraw elementów betonowych i żelbetowych w zakresie od 3 do 30 mm. Może być
stosowana wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych.
■■ łatwa w użyciu,
■■ dobra przyczepność,
■■ duża wytrzymałość,
■■ na podłogi.

Knauf Slim
Masa
samopoziomująca
1-10 mm

Zaprawa samopoziomująca się do wyrównywania
jastrychów cementowych, posadzek betonowychh
i kamiennych w zakresie od 1 do 10 mm.
■■ łatwa w użyciu,
■■ dobra przyczepność,
■■ duża wytrzymałość końcowa,
■■ na podłogi,
■■ do ręcznego i maszynowego stosowania,
■■ szybkie wysychanie bez odprężeń.

Przegląd produktów

Knauf Fibre
Masa
samopoziomująca
specjalna 2-10 mm

Specjalna zaprawa samopoziomująca się wzmocniona włóknami do wyrównywania podłoży z drewna, płyt wiórowych, jastrychów cementowych, posadzek betonowych i kamiennych w zakresie od
2 do 10 mm.
■■ łatwa w użyciu,
■■ dobra przyczepność,
■■ duża wytrzymałość końcowa,
■■ wzmocniona włóknami,
■■ na podłogi,
■■ do ręcznego i maszynowego stosowania,
■■ szybkie wysychanie bez odprężeń.

Knauf Medium
Masa
samopoziomująca
5-15 mm

Zaprawa samopoziomująca się do wyrównywania
jastrychów cementowych, posadzek betonowych
i kamiennych w zakresie od 5 do 15 mm.
■■ łatwa w użyciu,
■■ dobra przyczepność,
■■ duża wytrzymałość końcowa,
■■ na podłogi,
■■ do ręcznego i maszynowego stosowania,
■■ szybkie wysychanie bez odprężeń.

Knauf Solid
Masa
samopoziomująca
10-40 mm

Zaprawa samopoziomująca się do wyrównywania
jastrychów cementowych, posadzek betonowychh
i kamiennych w zakresie od 10 do 40 mm.
■■ łatwa w użyciu,
■■ dobra przyczepność,
■■ duża wytrzymałość końcowa,
■■ na podłogi,
■■ do ręcznego i maszynowego stosowania,
■■ szybkie wysychanie bez odprężeń.

42–43

Oferta środków gruntujących Knauf Bauprodukte to wszelkiego rodzaju produkty na każdy rodzaj podłoża (chłonne,
niechłonne), które poprawiają przyczepność następnie nanoszonych warstw do istniejącego podłoża np. mas samopoziomujących.

Systemy gruntowania
Przegląd produktów

Knauf Tiefengrund
Środek głęboko
gruntujący

Środek głęboko gruntujący o bardzo dużej zdolności
penetracji. Bezrozpuszczalnikowy Tiefengrund jest
wodną zawiesiną dyspersji styrenowo-akrylowej.
■■ do gruntowania chłonnych i pylących podłoży,
przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem i szpachlowaniem,
■■ wzmacnia powierzchnie, reguluje chłonność
i polepsza przyczepność,
■■ nie zawiera rozpuszczalników
i substancji lotnych,
■■ bezbarwny i bezzapachowy,
■■ paroprzepuszczalny, „oddychający”,
■■ na ściany, podłogi,
■■ do stosowania wewnątrz i na zewnątrz,
■■ gotowy do użycia,
■■ wysoka wydajność.

Przegląd produktów

Knauf
Haftemulsion
Emulsja
przyczepna

Emulsja do gruntowania gładkich, niechłonnych
oraz chłonnych podłoży przed układaniem płytek
ceramicznych, tynkowaniem i szpachlowaniem,
wzmacnia powierzchnię, reguluje chłonność, polepsza przyczepność i elastyczność.
■■ na ściany i podłogi,
■■ do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków,
■■ wysoka przyczepność,
■■ wysoka wydajność,
■■ służy jako dodatek ulepszający do zapraw
naprawczych, zapraw cementowych i jastrychów,
■■ odporny na rozcieńczone ługi, kwasy olej i benzynę.

Knauf Spezialbodengrund
Specjalny grunt
do posadzek

Specjalny środek do gruntowania podłoży przed
wylewaniem mas samopoziomujących. Szczególnie
zalecany na podłoża mało chłonne, wzmacnia podłoże, zmniejsza ryzyko odparzenia wylewki przez jej
rozprężenie.
■■ na podłogi,
■■ polepsza przyczepność,
■■ wzmacnia powierzchnie,
■■ reguluje chłonność,
■■ nie zawiera rozpuszczalników i substancji
lotnych,
■■ kolor wrzosowy, zapach słaby,
■■ paroprzepuszczalny "oddychający",
■■ gotowy do użycia,

Knauf
Spezialhaftgrund
Specjalny środek
gruntujący

Środek do gruntowania gładkich i niechłonnych
podłoży, wszelkich typowych podłoży budowlanych
oraz podłoży drewnianych. Zwiększa przyczepność
i tworzy doskonałą blokadę dla wilgoci.
■■ reguluje chłonność,
■■ zwiększa przyczepność,
■■ wzmacnia powierzchnie,
■■ na podłoża drewniane,
■■ na ściany i podłogi,
■■ nie zawiera rozpuszczalników i substancji
lotnych,
■■ kolor pomarańczowy, zapach słaby.
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Knauf Systemy glazurnicze to bogata i różnorodna oferta
klejów, fug, silikonów i powłok uszczelniających oraz środków gruntujących. Sięgając po produkty Knauf możesz czuć
się pewny. To nie tylko jakość pracy. To także jakość efektu.
Jakość na lata.

Systemy glazurnicze
Przegląd produktów

Knauf K1 Uni

dny znormą
-EN 12004

2FTE

zybkowiążący
iejszonym spływie

dny znormą
-EN 12004

C1

Uniwersalny
klej
Zgodny znormą
Zgodny znormą

■■ Cienkowarstwowa zaprawa klejąca odporna na
Zgodny znormą
mróz
i 13888
wodę do mocowania ściennych i podłoPN-EN

PN-EN 12004

PN-EN 12004

Zgodny znormą
PN-EN 13888

szybkowiążący
wysoka wytrzymałość
wyeliminowany spływ

wysoka
wytrzymałość i elastyczność
wyeliminowany spływ
wydłużony czas otwarty

wysoka odporność na ścieranie
niska chłonność wody

Zgodny znormą
PN-EN 12004

Zgodny znormą
PN-EN 12004

Zgodny znormą
PN-EN 13888

do
płytek C2TE
C2FT
ceramicznych

C1T

wyeliminowany spływ

C1E

wydłużony czas otwarty

CG2ArW
CG2 gowych
płytek ceramicznych wewnątrz i na zewysoka
wytrzymałość i elastyczność
wyjątkowa odporność na ścieranie
i zmniejszona absorpcja wody

wnątrz,

Zgodny znormą

PN-EN 12004
■■ wodoi mrozoodporna, łatwa w użyciu, wydaj-

CG1 na, naC2E
ściany i podłogi.
wysoka wytrzymałość
wydłużony czas otwarty

normalnie wiążąca

KLEJE
K1 / PN-EN 12004 / C1T / Wyeliminowany spływ
K2 / PN-EN 12004 / C1E / Wydłużony czas otwarty
K3 / PN-EN 12004 / C2E / Wysoka wytrzymałość i wydłużony czas otwarty
K4 / PN-EN 12004 / C2TE / Wysoka wytrzymałość i elastyczność .Wyeliminowany spływ i wydłużony czas otwarty
K5 / PN-EN 12004 / C2E / Wysoka wytrzymałość i wydłużony czas otwarty
K6 / PN-EN 12004 / C2FT / Szybkowiążący o wysokiej wytrzymałości i wyeliminowanym spływie
FUGI
Knauf Colour / PN-EN 13888 / CG1 / Normalnie wiążąca
Knauf Large / PN-EN 13888 / CG1 / Normalnie wiążąca
Knauf Elastic / PN-EN 13888 / CG2ArW / Wysoka wytrzymałość i elastyczność. Wyjątkowa odporność na ścieranie
i zmniejszona absorpcja wody.

dny znormą
-EN 12004

2FT

zybkowiążący
ka wytrzymałość
minowany spływ

odny znormą
N-EN 12004

C1T

liminowany spływ

Knauf
Zgodny znormąK2 Gres
Zgodny znormą
PN-EN 12004

PN-EN 13888

Klej
do płytek
C2TE
CG2
wysoka
wytrzymałość i elastyczność
wyeliminowany spływ
wydłużony czas otwarty

wysoka odporność na ścieranie
niska chłonność wody

Zgodny znormą
PN-EN 12004

Zgodny znormą
PN-EN 13888

C1E

CG1

gresowych

wydłużony czas otwarty

normalnie wiążąca

■■ Cienkowarstwowa zaprawa klejąca odporna na

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG2ArW

mróz i wodę do mocowania niechłonnych ścien-

wysoka
wytrzymałość i elastyczność
wyjątkowa odporność na ścieranie
i zmniejszona absorpcja wody

nych i podłogowych płytek gresowych wewnątrz

Zgodny znormą
PN-EN 12004

i na zewnątrz,

C2E
■■ wodo- i mrozoodporna, łatwa w użyciu, wydaj-

wysoka wytrzymałość
wydłużony czas otwarty

Wyeliminowany spływ
Wydłużony czas otwarty
Wysoka wytrzymałość i wydłużony czas otwarty
/ Wysoka wytrzymałość i elastyczność .Wyeliminowany spływ i wydłużony czas otwarty
Wysoka wytrzymałość i wydłużony czas otwarty
/ Szybkowiążący o wysokiej wytrzymałości i wyeliminowanym spływie

888 / CG1 / Normalnie wiążąca
88 / CG1 / Normalnie wiążąca
88 / CG2ArW / Wysoka wytrzymałość i elastyczność. Wyjątkowa odporność na ścieranie
wody.

na, na ściany i podłogi, do niechłonnych płytek
gresowych.

Przegląd produktów

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG2
wysoka odporność na ścieranie
niska chłonność wody

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG1
normalnie wiążąca

Knauf
Zgodny znormą K3 Format

■■ Uszlachetniona zaprawa klejąca odporna na

PN-EN 13888

Klej do płytek
CG2ArW

mróz i wodę do mocowania płytek podłogowych.

wysoka
wytrzymałość i elastyczność
wyjątkowa odporność na ścieranie
i zmniejszona absorpcja wody

posadzkowych

Przeznaczona na wszelkie podłoża budowlane,

Zgodny znormą
PN-EN 12004

tarasy i balkony,

C2E

■■ wodo- i mrozoodporna, łatwa w użyciu, wydaj-

wysoka wytrzymałość
wydłużony czas otwarty

na, do płytek podłogowych, gresu i nieprzezroczystych płytek z kamienia naturalnego, na

wany spływ i wydłużony czas otwarty

ogrzewanie podłogowe, do płytek wielkoforma-

minowanym spływie

towych.

ść. Wyjątkowa odporność na ścieranie

Knauf K4 Flex

■■ Cienkowarstwowa zaprawa klejąca odporna na

Elastyczny klej

mróz i wodę do mocowania ściennych i podło-

do płytek

gowych płytek ceramicznych wewnątrz i na ze-

Zgodny znormą
PN-EN 12004

Zgodny znormą
PN-EN 12004

Zgodny znormą
PN-EN 13888

Zgodny znormą
PN-EN 13888

C2FT

C2TE

CG2

CG2ArW

szybkowiążący
wysoka wytrzymałość
wyeliminowany spływ

wysoka
wytrzymałość i elastyczność
wyeliminowany spływ
wydłużony czas otwarty

wysoka odporność na ścieranie
niska chłonność wody

Zgodny znormą
PN-EN 12004

Zgodny znormą
PN-EN 12004

Zgodny znormą
PN-EN 13888

C1E

CG1

C1T

wyeliminowany spływ

wydłużony czas otwarty

normalnie wiążąca

wnątrz. Nadaje się do stosowania na mocno obciążone i odkształcalne podłoża, tarasy, balkony,

wysoka
wytrzymałość i elastyczność
wyjątkowa odporność na ścieranie
i zmniejszona absorpcja wody

ogrzewanie podłogowe,

Zgodny znormą
PN-EN 12004

■■ wodo- i mrozoodporna, łatwa w użyciu, elastycz-

C2E

04 / C1T / Wyeliminowany spływ
04 / C1E / Wydłużony czas otwarty
04 / C2E / Wysoka wytrzymałość i wydłużony czas otwarty
04 / C2TE / Wysoka wytrzymałość i elastyczność .Wyeliminowany spływ i wydłużony czas otwarty
04 / C2E / Wysoka wytrzymałość i wydłużony czas otwarty
04 / C2FT / Szybkowiążący o wysokiej wytrzymałości i wyeliminowanym spływie

Knauf K5 Marble

PN-EN 13888 / CG1 / Normalnie wiążąca
N-EN 13888 / CG1 / Normalnie wiążąca
PN-EN 13888 / CG2ArW / Wysoka wytrzymałość i elastyczność. Wyjątkowa odporność na ścieranie
bsorpcja wody.

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG2
wysoka odporność na ścieranie
niska chłonność wody

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG1
normalnie wiążąca

na, wydajna, do płytek ściennych i podłogowych,

wysoka wytrzymałość
wydłużony czas otwarty

Biały
klej do płytek
Zgodny znormą
PN-EN 13888

posadzkowych
CG2ArW

na ogrzewanie podłogowe, na istniejące płytki.

■■ Uszlachetniona zaprawa klejąca na bazie białego cementu, odporna na mróz i wodę do mocowania płytek ściennych i podłogowych, marmru

wysoka
wytrzymałość i elastyczność
wyjątkowa odporność na ścieranie
i zmniejszona absorpcja wody

i marmurowych

i kamienia Przeznaczona na wszelkie typowe

Zgodny znormą
PN-EN 12004

podłoża budowlane,

C2E

■■ wodo- i mrozoodporna, łatwa w użyciu, wydajna,

wysoka wytrzymałość
wydłużony czas otwarty

do płytek ściennych i podłogowych, jasnych i prześwitujących płytek z marmuru i kamienia natural-

wany spływ i wydłużony czas otwarty

nego, do przyklejania parapetów marmurowych.

minowanym spływie

ść. Wyjątkowa odporność na ścieranie

Knauf K6 Quick
Szybkowiążący klej
do płytek
Zgodny znormą
PN-EN 12004

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2FTE

C2FT

szybkowiążący
o zmniejszonym spływie

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C1

■■ Cienkowarstwowa zaprawa klejąca odporna na
mróz i wodę do mocowania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych wewnątrz i na ze-

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2TE

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG2nia.CG2ArW
Ruch pieszy możliwy po 3 godziach,

szybkowiążący
wysoka wytrzymałość
wyeliminowany spływ

wysoka
wytrzymałość i elastyczność
wyeliminowany spływ
wydłużony czas otwarty

wysoka odporność na ścieranie
niska chłonność wody

Zgodny znormą
PN-EN 12004

Zgodny znormą
PN-EN 12004

Zgodny znormą
PN-EN 13888

C1E

CG1

C1T

wyeliminowany spływ

wydłużony czas otwarty

Zgodny znormą

PN-EN 13888
wnątrz.
Dająca możliwość szybkiego użytkowawysoka
wytrzymałość i elastyczność
wyjątkowa odporność na ścieranie
i zmniejszona absorpcja wody

■■ wodo- i mrozoodporna, łatwa w użyciu, wydajZgodny znormą
PN-EN 12004

na, do płytek ściennych i podłogowych, szybko-

C2E

schnąca.

normalnie wiążąca

wysoka wytrzymałość
wydłużony czas otwarty

KLEJE
K1 / PN-EN 12004 / C1T / Wyeliminowany spływ
K2 / PN-EN 12004 / C1E / Wydłużony czas otwarty
K3 / PN-EN 12004 / C2E / Wysoka wytrzymałość i wydłużony czas otwarty
K4 / PN-EN 12004 / C2TE / Wysoka wytrzymałość i elastyczność .Wyeliminowany spływ i wydłużony czas otwarty
K5 / PN-EN 12004 / C2E / Wysoka wytrzymałość i wydłużony czas otwarty
K6 / PN-EN 12004 / C2FT / Szybkowiążący o wysokiej wytrzymałości i wyeliminowanym spływie
FUGI
Knauf Colour / PN-EN 13888 / CG1 / Normalnie wiążąca
Knauf Large / PN-EN 13888 / CG1 / Normalnie wiążąca
Knauf Elastic / PN-EN 13888 / CG2ArW / Wysoka wytrzymałość i elastyczność. Wyjątkowa odporność na ścieranie
i zmniejszona absorpcja wody.
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dny znormą
-EN 12004

C2TE

wysoka
małość i elastyczność
iminowany spływ
użony czas otwarty

dny znormą
-EN 12004

C1E

żony czas otwarty

Zgodny znormą
PN-EN 13888

Zgodny znormą
PN-EN 13888

Knauf
CG2ArW
CG2 Colour
wysoka
wytrzymałość i elastyczność
wyjątkowa odporność na ścieranie
i zmniejszona absorpcja wody

Fuga kolorowa
wysoka odporność na ścieranie
niska chłonność wody

Zgodny znormą
PN-EN 13888

Zgodny znormą
PN-EN 12004

CG1

C2E

wysoka wytrzymałość
wydłużony czas otwarty

normalnie wiążąca

■■ Zaprawa do wypełniania spoin o szerokości od
2 do 8 mm w ceramicznych płytkach ściennych
i podłogowych, tam gdzie nie jest wymagana
wodoszczelność i odporność chemiczna,
■■ mrozoodporna; wodoodporna; łatwa w użyciu;
szeroka gama kolorystyczna; wydajna.

żony czas otwarty
yczność .Wyeliminowany spływ i wydłużony czas otwarty
żony czas otwarty
ytrzymałości i wyeliminowanym spływie

małość i elastyczność. Wyjątkowa odporność na ścieranie

dny znormą
-EN 12004

2TE

wysoka
ałość i elastyczność
minowany spływ
żony czas otwarty

dny znormą
EN 12004

C1E

ony czas otwarty

Zgodny znormą
PN-EN 13888

Zgodny znormą
PN-EN 13888

Knauf
CG2ArW
CG2 Large
wysoka
wytrzymałość i elastyczność
wyjątkowa odporność na ścieranie
i zmniejszona absorpcja wody

Fuga szeroka
wysoka odporność na ścieranie
niska chłonność wody

Zgodny znormą
PN-EN 13888

Zgodny znormą
PN-EN 12004

CG1

C2E

normalnie wiążąca

wysoka wytrzymałość
wydłużony czas otwarty

■■ Zaprawa do wypełniania spoin o szerokości od
5 do 12 mm w ceramicznych płytkach ściennych
i podłogowych, tam gdzie nie jest wymagana
wodoszczelność i odporność chemiczna,
■■ mrozoodporna; wodoodporna; łatwa w użyciu;

ony czas otwarty
czność .Wyeliminowany spływ i wydłużony czas otwarty
ony czas otwarty
trzymałości i wyeliminowanym spływie

wydajna.

małość i elastyczność. Wyjątkowa odporność na ścieranie

odny znormą
N-EN 13888

CG2

odporność na ścieranie
ka chłonność wody

odny znormą
N-EN 13888

CG1

ormalnie wiążąca

Knauf Elastic
Fuga elastyczna
Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG2ArW
wysoka
wytrzymałość i elastyczność
wyjątkowa odporność na ścieranie
i zmniejszona absorpcja wody

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2E

wysoka wytrzymałość
wydłużony czas otwarty

■■ Elastyczna zaprawa do wypełniania spoin o szerokości
od 2 do 15 mm w ceramicznych płytkach ściennych
i podłogowych, tam gdzie jest wymagana wodoszczelność. Do fugowania słabo chłonnych lub niechłonnych płytek ceramicznych. Może być stosowana na
powierzchnie ze zwiększonymi wahaniami temperatur,
■■ mrozoodporna; wodoodporna; elastyczna; szybkowiążąca; na tarasy, balkony i ogrzewanie podłogowe;

w i wydłużony czas otwarty

łatwa w użyciu; szeroka gama kolorystyczna.

ym spływie

owa odporność na ścieranie

Knauf
Silikon sanitarny

■■ Silikon sanitarny do spoinowania okładzin ceramicznych w narożach ścian, w połączeniach
ścian z podłogą i w miejscach przebiegu dylatacji oraz szczelin przy urządzeniach sanitarnych.
Zapewnia szczelne połączenie w miejscach gdzie
zwykła spoiny ulegają pęknięciom. Przeznaczony jest do stosowania w łazienkach, kuchniach,
toaletach, kabinach prysznicowych, a także na
zewnątrz budynków.

Przegląd produktów

Knauf
Powłoka
uszczelniająca
bez dodatków
bitumicznych

■■ Wysokoplastyczna płynna masa do uszczelniania powierzchni ścian i podłóg pod płytkami
ceramicznymi i okładzinami z kamienia naturalnego. Do stosowania we wnętrzach jako zabezpieczenie przed penetracją wilgoci i wody np.
w natryskach, łazienkach, pralniach, kuchniach,
■■ zabezpiecza przed wilgocią, gruntuje podłoże,
łatwa w stosowaniu, dobra przyczepność, wysoko elastyczna, nie zawiera rozpuszczalników.

Knauf
Taśma
uszczelniająca

Knauf Taśmę uszczelniającą stosuje się do zabezpieczania miejsc krytycznych tj. styków między podłogą a ścianą.
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Tabele danych szczegółowych
Zastosowanie produktów
Tabela zastosowań mas samopoziomujących i systemowych środków gruntujących
Rodzaj podłoża

Knauf Slim
1-10 mm

Knauf Fibre
2-10 mm

Knauf Medium
5-15 mm

Knauf Solid
10-40 mm

Knauf Specjalny
grunt do posadzek

Knauf
Spezialhaftgrund

Knauf
Haftemulsion

Podłoża betonowe

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Jastrychy cementowe

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Jastrychy anhydrytowe

■■

■■

■■

■■

■■

Podłoża z ogrzewaniem
podłogowym

■■

■■

Podłoże drewniane

■■

■■

Lastryko

■■

■■

Stare płytki

■■

■■

Tabela zastosowań klejów do płytek i systemowych środków gruntujących
Rodzaj podłoża

Knauf K1
Uni

Knauf K2
Gres

Knauf K3
Format

Knauf K4
Flex

Knauf K5
Marble

Knauf K6
Quick

Knauf
Tiefengrund

Knauf
Spezialhaftgrund

Podłoża betonowe

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Jastrychy cementowe

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Jastrychy anhydrytowe

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Podłoża z ogrzewaniem
podłogowym
Podłoże drewniane

■■

Lastryko

■■

■■

■■

■■

Stare płytki
Płyta gipsowo-kartonowa

■■

■■

■■

■■

■■

■■
■■

■■

■■

Czas wysychania i dopuszczalna wilgotność jastrychów przed układaniem okładzin ceramicznych
Rodzaj jastrychu

Orientacyjny czas wysychania w tygodniach

Dopuszczalna wilgotność w %

Jastrych cementowy (bez dodatków)

4 do 6

poniżej 2,5 do 3

Jastrych cementowy (z dodatkami)

2 do 4

poniżej 2,0 do 2,5

Jastrych magnezjowy

1 do 3

poniżej 3,0 do 12

Jastrych anhydrytowy

2 do 3

poniżej 0,5 do 1,0

Jastrych z asfaltu lanego

gotowy do układania

żadna

Dokumentacja

Dokumentacja
Polska Norma PN-EN 13813
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania.
Materiały. Właściwości i wymagania

Polska Norma PN-EN 12004
Kleje do płytek.
Definicje i wymagania techniczne.

Polska Norma PN-EN 13888
Zaprawy do spoinowania płytek
Definicje i wymagania techniczne

50–51

Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.
tel. 022/36-95-600
fax 022/36-95-610
www.knauf-bauprodukte.pl
bauprod@knauf.pl

Systemy podłogowe i glazurnicze

Systemy podłogowe i glazurnicze/POL/05.09

Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.
97-427 Rogowiec, k. Bełchatowa, ul. Gipsowa 5
tel. 022/36-95-600
fax 022/36-95-610
e-mail: bauprod@knauf.pl

Biuro handlowe
02-229 Warszawa, ul. Światowa 25
tel. 022/36-95-600
fax 022/36-95-610
www.knaufblog.pl

