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Knauf Putzgrund Mineral ir minerāla grunts de-
koratīvajiem apmetumiem uz baltā cementa bā-
zes ar saķeri uzlabojošām piedevām.
Izstrādei ar rokām.

Kvalitātes nodrošinājums
Produkts ir sertificēto Knauf siltināšanas sistēmu 
(ETA-10/0390; ETA-10/0320) sastāvdaļa; tam 
tiek veikta pastāvīga ražošanas procesa kon-
trole.

Uzglabāšana
12 mēneši. Uzglabāt sausā vietā uz koka palikt-
ņiem.

Iepakojums
5 kg, art. Nr. 5765

Materiāls
Knauf Putzgrund Mineral ir paredzēta minerālu 
pamatņu apstrādei, lai uzlabotu saķeri un izlīdzi-
nātu pamatnes uzsūkšanas spēju pirms dekora-
tīvo apmetumu uzklāšanas.
Ar grunts balto toni tiek panākta tumšo pamatņu 
krāsas izlīdzināšana.
Ārdarbiem un iekšdarbiem.

n	Baltā krāsā
n	Laba saķere
n	Vienkārša izstrāde

Pielietojums Īpašības

Knauf Putzgrund Mineral
Minerāla grunts dekoratīvajiem apmetumiem



Grauda lielums: 0-0,6 mm
Saķeres stiprība (betonam): ≥ 1,0 Mpa

Materiāla patēriņš
~ 250 g/m2

Dotie patēriņa rādītāji ir vidējie lielumi, kas var 
mainīties atkarībā no pamatnes īpašībām.

Pamatne Izstrāde Tehniskie dati

Minerāla grunts dekoratīvajiem apmetumiem
Knauf Putzgrund Mineral

Putzgrund Mineral 1 kg pievienot  ~ 0,6 l tīra 
ūdens un samaisīt ar lēni rotējošu mikseri. 10 
min. ļaut uzbriest, vēlreiz samaisīt un noregulēt 
darbam nepieciešamo konsistenci.
Grunti vienmērīgi uzklāt uz pamatnes ar otu vai 
birsti.
Putzgrund Mineral var ietonēt arī ar pilntoņu vai 
tonējošām krāsām.

Pamatnei jābūt sausai, bez putekļiem, vaļīgām 
daļām un izsviedrējumiem, nesasalušai, uzsū-
cošai un ūdenscaurlaidīgai.

Citi norādījumi
Knauf Putzgrund Mineral nedrīkst pievienot ci-
tus materiālus, jo to ietekmē var stipri mainīties 
grunts īpašības.
Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas nomazgāt ar ūde-
ni.
Darba drošība un atkritumu savākšana
Skatīt materiāla drošības datu lapu.

Izstrādes laiks
Gaisa, kā arī būves temperatūra izstrādes un 
cietēšanas laikā nedrīkst būt zemāka par +5° C.
Mitras virsmas sargāt no lietus un tiešiem saules 
stariem.

Temperatūra / klimats
Atkarībā no laika apstākļiem iejauktais materiāls 
ir izstrādājams 3-4 stundas.
Turpmākos darbus drīkst veikt tikai pēc tam, 
kad grunts ir pilnībā izžuvusi – apmēram pēc 24 
stundām (atkarībā no laika apstākļiem).
Izmantot tikai minerālām pamatnēm!
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SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas 
nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. 
Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši 
Knauf ieteikti produkti. 
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