Informacja prasowa Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.
Wyprawy na elewacje z Knauf Bauprodukte.
Knauf Tynki silikatowe i silikonowe.
Estetyka elewacji obok niskiego kosztu budowy obiektu jedno lub wielorodzinnego
oraz jego energooszczędność odgrywają istotną rolę w procesie wyboru materiałów
budowlanych.
Tynki silikatowe i silikonowe są jednymi z najczęściej wybieranych rodzajów wypraw
tynkarskich stosowanych jako warstwy wykończeniowe ścian zewnętrznych. Bogata
gama kolorystyczna oraz różnorodność struktur to niewątpliwie ich największe zalety
Gotowe do użycia Knauf Tynki silikonowe CONNI S i CONNI R oraz Knauf Tynki
silikatowe KATI R i KATI S mogą być stosowane we wnętrzach oraz na zewnętrz
budynków. Ich podstawowe zalety:
- wodoodporność,
- wysoka paroprzepuszczalność,
- odporność na zmienne warunki atmosferyczne,
- odporność na skażenia mikrobiologiczne,
- długi czas otwarty obróbki,
- dobra przyczepność,
- szeroka paleta kolorystyczna (ponad 275 trwałych kolorów palety Knauf).
Knauf Tynki silikonowe i silikatowe przeznaczone są do stosowania na podłożach
betonowych, tradycyjnych tynkach cementowo-wapiennych oraz jako wyprawa elewacyjna w
bezspoinowych systemach ocieplenia ścian zewnętrznych budynków Knauf Thermo z
wykorzystaniem płyt styropianowych.
Biorąc pod uwagę możliwość nakładania tynków silikonowych i silikatowych na praktycznie
każdy rodzaj podłoża mineralnego, stają się one jednym z najbardziej uniwersalnych
materiałów wykończeniowych. Można je stosować w systemach ociepleń na styropianie i
wełnie mineralnej oraz jako warstwy wykończeniowe na elewacjach z tynków cementowowapiennych. Umożliwiają uzyskanie odpornych na uszkodzenia, dekoracyjnych powłok
zewnętrznych i wewnętrznych.
Knauf Tynki silikatowe i silikonowe posiadają atest higieniczny Państwowego Zakładu
Higieny, aprobatę techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-5995/2003 „Zestaw
wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KNAUF
THERMO”
Dlaczego tynki Knauf?
Wykonawcy robót elewacyjnych wybierają Knauf tynki silikatowe i silikonowe, ceniąc
przede wszystkim łatwość i szybkość użycia przy nanoszeniu materiału i wykonywaniu
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powłok tynkarskich. Tynki produkowane są w postaci mas gotowych do użycia bezpośrednio
na budowie. Wykonawcy nie muszą tracić czasu na przygotowanie mieszanek, a to pozwala
na uzyskiwanie wysokiej wydajności prac tynkarskich. Ponadto stosując barwione w masie,
gotowe masy tynkarskie, ogranicza się nie tylko dodatkowe koszty związane z zakupem farb,
ale również inne nakłady związane z malowaniem. Ma to niebagatelne znaczenie zwłaszcza
przy pracach ociepleniowych na budynkach wysokich, ze względu na znaczne skrócenie
czasu wykorzystywania rusztowań. W przypadku stosowania tynków mineralnych, które
wymagają malowania, czas ten musi być dłuższy o przynajmniej kilka dni.
Zalety tynków silikonowych i silikatowych Knauf
- bogata kolorystyka,
- ograniczenie brudzenia powierzchni tynku, dzięki zdolności do samooczyszczania pod
wpływem opadów atmosferycznych (lub możliwego mycia powierzchni),
- bardzo dobra przyczepność do podłoża zarówno w fazie nakładania jak i eksploatacji,
dzięki połączeniu w jednym materiale spoiw mineralnych i dyspersyjnych,
-wysoka odporność na promienie UV i korozję biologiczną (osadzanie się i rozwój alg
oraz grzybów pleśniowych)
- wysoka dyfuzyjność (paroprzepuszczalność),
- hydrofobowość (mała nasiąkliwość),
- mineralny charakter wiązania,
- mikroporowata struktura, otwarta dla dyfuzji pary wodnej,
- duży opór dla wnikania wody opadowej i zawartych w niej agresywnych związków.
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Informacja o firmie:
„Knauf buduje zaufanie” to zasada definiująca działanie Knauf Bauprodukte.
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. 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.
Firma Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o. powstała w 1998 roku. W bogatej ofercie
asortymentowej znajdziecie Państwo 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
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mineralne, akrylowe, silikonowe, silikatowe dostępne w ponad 800 kolorach, różnorodnej
strukturze i uziarnieniu. Ofertę uzupełniają tynki mozaikowe w 84 różnorodnych wzorach.
Naszą mocną stroną są innowacyjne produkty i systemy, powstające w oparciu o wieloletnie
doświadczenia całej Grupy Knauf. Wybieramy najlepsze rozwiązania, sprawdzone w różnych
warunkach klimatycznych, zaakceptowane przez wymagających Klientów z całej Europy.
Wyroby Knauf Bauprodukte są bezpieczne dla zdrowia i środowiska oraz zgodne z
najwyższymi europejskimi standardami jakości.
Więcej informacji: www.knauf-bauprodukte.pl
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