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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
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  www.knauf-bauprodukte.pl

  bauprod@knauf.pl

Siedziba firmy, Zakład Produkcyjny 

Rogowiec k. Bełchatowa

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 mineral-

nej, tynki mineralne, akrylowe, silikonowe, 

silikatowe dostępne w ponad 800 ko-

lorach, różnorodnej strukturze i uziarnie-

niu. Ofertę uzupełniają tynki mozaikowe  

w 84 różnorodnych wzorach.

Mocną stroną Knauf Bauprodukte są in-

nowacyjne 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. 
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Systemy gruntowania

Knauf Tiefengrund Środek głęboko gruntujący 7
Knauf Tiefengrund Light Universalgrund 
Uniwersalny środek głęboko gruntujący 9
Knauf Betokontakt  11
Knauf Grundiermittel Środek gruntujący skondensowany 13
Knauf Stuc-Primer Środek gruntujący 15
Knauf Haftemulsion Emulsja przyczepna 17
Knauf Spezialhaftgrund Specjalny środek gruntujący 19
Knauf Spezialbodengrund Specjalny grunt do posadzek 21
Knauf Emulsja uelastyczniająca do mas samopoziomujących i klejów 23
Knauf Emulsja uelastyczniająca do fug 25

Systemy podłogowe

Knauf Correct Masa naprawczo-wyrównująca 3-30 mm 27
Knauf Slim Masa samopoziomująca 1-10 mm 29
Knauf Fibre Masa samopoziomująca specjalna 2-10 mm 31
Knauf Medium Masa samopoziomująca 5-15 mm 33
Knauf Solid Masa samopoziomująca 10-40 mm 35

Systemy glazurnicze

Knauf Powłoka uszczelniająca bez dodatków bitumicznych 37
Knauf Powłoka uszczelniająca kauczukowo-bitumiczna 39
Knauf AF15 Plastyczna masa uszczelniająca 41
Knauf Akryl 43
Knauf K1 Uni Uniwersalny klej do płytek ceramicznych 45
Knauf K2 Gres Klej do płytek gresowych 47
Knauf K3 Format Klej do płytek posadzkowych 49
Knauf K4 Flex Elastyczny klej do płytek 51
Knauf K5 Marble Biały klej do płytek posadzkowych i marmurowych 53
Knauf K6 Quick Szybkowiążący klej do płytek 55
Knauf Colour Fuga kolorowa 57
Knauf Large Fuga szeroka 59
Knauf Elastic Fuga elastyczna 61
Knauf Silikon sanitarny 63

Systemy czyszczenia i pielęgnacji

Knauf Uniwersalny środek czyszczący 65
Knauf Impregnat do gresu 66
Knauf Środek do czyszczenia gresu 67
Knauf Impregnat na balkony i tarasy 68
Knauf Środek pielęgnacyjny do marmuru i kamienia 69
Knauf Środek do czyszczenia klinkieru i kamienia 70
Knauf Połysk do kamienia 71
Knauf Środek zabezpieczający do kamienia 72
Knauf Olej do klinkieru i okładzin ceramicznych 73
Knauf Środek do czyszczenia fug 74
Knauf Środek do usuwania pleśni 75
Knauf Środek do czyszczenia kabin prysznicowych 76
Knauf Środek do usuwania pozostałości cementowych 77
Knauf Środek do usuwania silikonu 78
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Systemy ociepleń

Knauf Klej do styropianu 79
Knauf Klej zbrojony z włóknem 81

Systemy dekoracyjne

Knauf Putzgrund Podkład pod tynki  83
Knauf Marmorit RP 240 Tynk mineralny 85
Knauf Marmorit SP 260 Tynk mineralny 87
Knauf addi R "kornik" Tynk akrylowy 89
Knauf addi S "baranek" Tynk akrylowy 91
Knauf kati R "kornik" Tynk silikatowy 93
Knauf kati S "baranek" Tynk silikatowy 95
Knauf conni R "kornik" Tynk silikonowy 97
Knauf conni S "baranek" Tynk silikonowy 99
Knauf Tynk mozaikowy 101
Knauf Farba silikonowa egalizacyjna 103

Systemy wykończeniowe

Knauf Uniwersalna szpachlówka cementowo-wapienna 105
Knauf Gładź szpachlowacementowo-wapienna biała 107
Knauf F1 Readyfix Gotowa masa szpachlowa 109
Knauf F2 Readyfix Gotowa masa szpachlowa 111
Knauf Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska  113
Knauf Goldband Finish Gotowa masa szpachlowa 115
Knauf Uniflott Masa gipsowa 117
Knauf Uniflott impregnowany Masa gipsowa 119

Systemy budowlane

Knauf Connect Obrzutka cementowo-wapienna 121
Knauf Cover Lekki tynk cementowo-wapienny 123
Knauf Cover-in Lekki tynk cementowo-wapienny do wnętrz 125
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

6

   tel. 022/36-95-600 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

   fax 022/36-95-610 97-427 Rogowiec k. Bełchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   www.knauf-bauprodukte.pl Oddział Warszawa: ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   bauprod@knauf.pl
Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.



   tel. 022/36-95-600 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

   fax 022/36-95-610 97-427 Rogowiec k. Bełchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   www.knauf-bauprodukte.pl Oddział Warszawa: ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   bauprod@knauf.pl
Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

   tel. 022/36-95-600 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

   fax 022/36-95-610 97-427 Rogowiec k. Bełchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   www.knauf-bauprodukte.pl Oddział Warszawa: ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   bauprod@knauf.pl
Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

7

02/2009

Właściwości Wytyczne stosowania

Knauf Tiefengrund Środek głęboko gruntujący  to środek 
gruntujący o bardzo dużej zdolności penetracji. Bezroz-
puszczalnikowy Tiefengrund jest wodną zawiesiną dyspersji 
styrenowo-akrylowej.
Opracowane receptury są poparte wieloletnimi doświadcze-
niami w laboratoriach badawczych firmy Knauf Bauprodukte. 
Charakteryzuje się następującymi właściwościami:

do gruntowania chłonnych i pylących podłoży, przed  ■
układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malo-
waniem, 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. ■

Zakres stosowania
Gotowy do użycia środek gruntujący o bardzo dużej zdolno-
ści penetracji wzmacniający powierzchnie podłoży pylących, 
silnie chłonnych lub zniszczonych. Stosuje się przed układa-
niem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tape-
towaniem i szpachlowaniem. Dzięki bardzo dużej zdolności 
penetracji, produkt zalecany jest do podłoży chłonnych i pylą-
cych. Wzmacnia powierzchnie ścian, wyrównuje zróżnicowane 
właściwości chłonne i chroni przed oddziaływaniem wilgoci 
(nie stanowi paroizolacji) elementy gipsowe (płyty kartonowo- 
gipsowe). Może być również stosowany jako środek gruntują-
cy przed kolejnym, renowacyjnym malowaniem powierzchni 
tynkowanych. Knauf Tiefengrund Środek głęboko gruntujący 
stosuję się na:

beton, ■
typowe budowlane cementowo-wapienne podłoża,  ■
tynki zewnętrzne,  ■
jastrychy cementowe, ■
gips, ■
płyty wiórowo-cementowe,  ■
płyty gipsowe, ■
płyty kartonowo-gipsowe.  ■

Przygotowanie podłoża
Knauf Tiefengrund Środek głęboko gruntujący można stosować 
na nośne, zwarte, suche, mocne, czyste i wolne od kurzu i py-
łu oraz innych środków zapobiegających przyleganiu (np. olej, 
klej do tapet itp.) podłoża wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
Trwałe i wodoodporne powłoki malarskie należy zmatowić, 
oczyścić. Powłoki nie odporne na wodę usunąć. Przed użyciem 
zawsze dobrze wymieszać zawartość opakowania. 
Podłoża posadzkowe wymagają starannego przygotowania. 
Należy usunąć luźne fragmenty (zeszlifować, zmieść, odku-
rzyć). Wszelkie pęknięcia należy pogłębić, wyczyścić, naciąć 
poprzecznie, co ok. 20 cm, a następnie wypełnić Knauf Masą 
naprawczo-wyrównującą. Podłoża bardzo chłonne grunto-
wać dwukrotnie. Środek musi wniknąć całkowicie w podłoże.  
Unikać zbieraniu się nadmiaru środka (kałuż) na powierzchni.
Nanoszenie gruntu
Knauf Tiefengrund Środek głęboko gruntujący nakładać na 
podłoże za pomocą wałka, szczotki lub pędzla nie tworząc ka-
łuż i zacieków. 
W przypadku silnie chłonnych podłoży czynność powtórzyć. 
Czas schnięcia zależny jest od chłonności podłoża, tempera-
tury wewnątrz pomieszczenia oraz wilgotności powietrza, ale 
zawsze wynosi minimum 3 godziny.

Knauf Tiefengrund  
Środek głęboko gruntujący
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Parametry techniczne

Temperatura stosowania od  +5°C do +25°C
Orientacyjne zużycie (w zależności od chłonności podłoża):

na ścianę  ok. 100 ml/m ■ 2

na podłogę  ok. 120-250 ml/m ■ 2

Wydajność
opakowanie 1 l  ok. 10-15 m ■ 2

opakowanie 5 l  ok. 50-70 m ■ 2

opakowanie 15 l  ok. 150-200 m ■ 2  
Odporność termiczna  -20°C do +80°C po wyschnięciu 
Składowanie 
W normalnej, dodatniej temperaturze dopuszczalny czas 
składowania wynosi ok. 12 miesięcy. Chronić przed bez-
pośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych lub 
podwyższonej temperatury. Transportować i magazynować  
w temperaturze powyżej +5°C.

Opakowanie 
Wiadra 1 l Paleta 288 l 288 szt.
Wiadra 5 l Paleta 300 l 60 szt.
Wiadra 15 l Paleta 360 l 24 szt. 
Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania  
materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie 
może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. 
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie 
ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwaran-
tuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki  
i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wy-
konać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się ni-
niejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wyrób zawarty jest w aprobacie technicznej Instytutu  
Techniki Budowlanej AT-15-6979/2006.
„Zaprawa Knauf Masa narawczo-wyrównująca oraz  
preparaty Knauf Specjalny grunt do posadzek i Knauf  
Środek głęboko gruntujący”.
Wyrób posiada atest higieniczny Państwowego Zakładu  
Higieny.

Wytyczne stosowania

 Wskazówki uzupełniające
temperatura podłoża i powietrza powinna wynosić,   ■
co najmniej +5°C,
unikać zapylenia w pomieszczeniach, w których został  ■
zastosowany Knauf Tiefengrund Środek głęboko gruntu-
jący, aby uniknąć osiadania kurzu,

Knauf Tiefengrund Środek głęboko gruntujący nie nale- ■
ży mieszać z innymi materiałami. Może to spowodować 
istotne zmiany jego właściwości,
narzędzia pracy należy przemyć wodą natychmiast   ■
po wykonaniu prac. 

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Wszel-
kie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności 
względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze schnięcie materiału.
W przypadku kontaktu materiału z oczami, płukać je obfi-
cie wodą i zasięgnąć porady lekarza.
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Knauf Uniwersalny środek głęboko gruntujący (Knauf Tiefen-
grund Light Universalgrund) to uniwersalny, paroprzepusz-
czalny środek gruntujący do zwiększenia powierzchniowej 
przyczepności przed malowaniem, tapetowaniem, układaniem 
płytek i szpachlowaniem. Knauf Uniwersalny środek głęboko 
gruntujący to produkt o bardzo dużej zdolności penetracji. 
Opracowane receptury są poparte wieloletnimi doświadcze-
niami w laboratoriach badawczych firmy Knauf Bauprodukte.
Charakteryzuje się następującymi właściwościami:

gotowy do użycia, do gruntowania chłonnych i pylących  ■
podłoży, przed malowaniem, tapetowaniem, układa-
niem płytek i szpachlowaniem,
wzmacnia powierzchnie, reguluje chłonność i polepsza  ■
przyczepność,
nie zawiera rozpuszczalników i substancji lotnych, ■
bezbarwny i bezzapachowy, ■
paroprzepuszczalny, „oddychający”, ■
na ściany i sufity, ■
możliwość gruntowania podłóg (dwukrotne nałożenie)  ■
przed klejeniem posadzkowych płytek ceramicznych,
do stosowania wewnątrz, ■
bardzo wydajny. ■

Zakres stosowania
Gotowy do użycia środek gruntujący o bardzo dużej zdolno-
ści penetracji wzmacniający powierzchnie podłoży pylących, 
silnie chłonnych lub zniszczonych. Stosuje się przed malo-
waniem, tapetowaniem, układaniem płytek i szpachlowa-
niem. Dzięki bardzo dużej zdolności penetracji, produkt 
zalecany jest do podłoży chłonnych i pylących.
Wzmacnia powierzchnie ścian, wyrównuje zróżnicowane 
właściwości chłonne. Może być również stosowany jako śro-
dek gruntujący przed kolejnym, renowacyjnym malowaniem 
powierzchni tynkowanych. 
Knauf Uniwersalny środek głęboko gruntujący (Knauf Tie-
fengrund Light Universalgrund) stosuję się na:

beton, ■
typowe budowlane cementowo-wapienne podłoża, ■
jastrychy cementowe, ■
gips, ■
płyty wiórowo-cementowe, ■
płyty kartonowo-gipsowe. ■

Przygotowanie podłoża
Knauf Uniwersalny środek głęboko gruntujący (Knauf Tie-
fengrund Light Universalgrund) można stosować na nośne, 
zwarte, suche, mocne, czyste i wolne od kurzu i pyłu oraz 
innych środków zapobiegających przyleganiu (np. olej, klej 
do tapet itp.) podłoża wewnątrz budynków. Trwałe i wodo-
odporne powłoki malarskie należy zmatowić, oczyścić. Po-
włoki nie odporne na wodę usunąć. Przed użyciem zawsze 
dobrze wymieszać zawartość opakowania.
Podłoża posadzkowe wymagają starannego przygotowania. 
Należy usunąć luźne fragmenty (zeszlifować, zmieść, odku-
rzyć). Wszelkie pęknięcia należy pogłębić, wyczyścić, na-
ciąć poprzecznie, co ok. 20 cm, a następnie wypełnić Knauf 
Correct Masą naprawczo-wyrównującą 3-30. Podłoża bar-
dzo chłonne gruntować dwukrotnie. Środek musi wniknąć 
całkowicie w podłoże.

Knauf Tiefengrund Light  
Universalgrund  
Uniwersalny środek głęboko gruntujący
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Parametry techniczne

Temperatura stosowania  od +5°C do +25°C
Odporność termiczna  0°C do +70°C po wyschnięciu
Orientacyjne zużycie (w zależności od chłonności podłoża):

na ścianę  ok. 100 ml/m ■ 2

na podłogę ok. 120-250 ml/m ■ 2

Wydajność z opakowania:
opakowanie 1 l  ok. 10-15 m ■ 2

opakowanie 2 l  ok. 20-30 m ■ 2

opakowanie 5 l  ok. 50-70 m ■ 2

opakowanie 15 l  ok. 150-200 m ■ 2

Składowanie
W normalnej, dodatniej temperaturze dopuszczalny czas 
składowania wynosi ok. 12 miesięcy. Chronić przed bez-
pośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych lub 
podwyższonej temperatury. Transportować i magazynować  
w temperaturze powyżej +5°C.

Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania ma-
teriału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może 
zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie 
ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantu-
je jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki
i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wy-
konać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się ni-
niejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wil-
gotności względnej powietrza 50%. W innych warunkach 
należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze schnięcie mate-
riału. W przypadku kontaktu materiału z oczami, płukać je 
obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Wskazówki uzupełniające
Unikać zapylenia w pomieszczeniach, w których został  ■
preparat zastosowany, aby uniknąć osiadania kurzu,
Nie należy mieszać z innymi materiałami. Może to spo- ■
wodować istotne zmiany jego właściwości,
narzędzia pracy należy przemyć wodą natychmiast po  ■
wykonaniu prac.

Opakowanie:
Butelka  1 l  Paleta   288 szt.
Kanister 2 l  Paleta  144 szt. 
Kanister 5 l  Paleta    72 szt.
Wiadra 15 l  Paleta    24 szt.

Wytyczne stosowania

 Nanoszenie gruntu
Knauf Uniwersalny środek głęboko gruntujący (Knauf Tie-
fengrund Light Universalgrund) nakładać na podłoże za 
pomocą wałka, szczotki lub pędzla nie tworząc zacieków. 

W przypadku silnie chłonnych podłoży czynność powtórzyć. 
Czas schnięcia zależny jest od chłonności podłoża, tempe-
ratury wewnątrz pomieszczenia oraz wilgotności powietrza, 
ale zawsze wynosi minimum 3 godziny.
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Właściwości Wytyczne stosowania
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Knauf Betokontakt jest środkiem gruntującym o wysokiej 
przyczepności. Jest to wymieszana z piaskiem kwarco-
wym dyspersja tworzyw sztucznych o wysokiej odporności 
na działanie środków alkalicznych. Opracowane receptury 
są poparte wieloletnimi doświadczeniami w laboratoriach 
badawczych firmy Knauf. Charakteryzuje się następującymi 
właściwościami:

do gruntowania podłoży niechłonnych, przed układa- ■
niem płytek ceramicznych, tynkowaniem,
wzmacnia powierzchnię, reguluje chłonność, polepsza  ■
przyczepność,
nie zawiera rozpuszczalników i substancji lotnych, ■
kolor czerwony, powoduje czerwone zabarwienie po- ■
wierzchni, zapach słaby,
paroprzepuszczalny, „oddychający”, ■
na ściany i sufity, ■
do stosowania wewnątrz budynków, ■
wysoka przyczepność, ■
gotowy do użycia (wymieszać), ■
wysoka wydajność. ■

Gotowy do użycia środek gruntujący zwiększający przy-
czepność przed tynkowaniem powierzchni niechłonnych, 
do wnętrz. Znajduje szczególne zastosowanie jako rozwią-
zanie systemowe dla tynkowania ręcznymi i maszynowymi 
tynkami gipsowymi, jako środek gruntujący wyrównują-
cy chłonność oraz polepszający przyczepność. Za pomocą 
Knauf Betokontakt, przygotowane są mineralne podłoża, 
wewnętrzne, przede wszystkim wykonane z betonu. Bezpo-
średnie tynkowanie tych podłoży, ze względu na ich szcze-
gólną szczelność i niską chłonność, nie jest możliwe. Knauf 
Betokontakt tworzy przyczepną warstwę pomiędzy trudnym 
pod względem przyczepności dla tynku podłożem i nano-
szoną masą tynkarską. Knauf Betokontakt stosuję się na:

gładko deskowane elementy betonowe i żelbetowe,   ■
wykonane na budowie lub pełne, prefabrykowane  
stropy żelbetowe, 
pozostałe ścisłe i gładkie podłoża mineralne. ■

Przygotowanie podłoża
Knauf Betokontakt można stosować na nośne, zwarte, 
suche, mocne, czyste i wolne od kurzu i pyłu oraz in-
nych środków zapobiegających przyleganiu (np. olej, 
klej do tapet itp.) podłoża wewnątrz budynków. Trwałe  
i wodoodporne powłoki malarskie należy zmatowić, oczy-
ścić. Powłoki nie odporne na wodę usunąć. Przed użyciem 
zawsze dobrze wymieszać zawartość opakowania.
Nanoszenie gruntu
Nierozcieńczony, dobrze wymieszany, środek nakładać na 
podłoże za pomocą wałka szczotki lub pędzla nie tworząc 
zacieków. Należy pamiętać o częstym mieszaniu środka 
gruntującego, aby zapobiec osiadaniu się piasku kwar-
cowego na dnie pojemnika. Jedynie przy obróbce mecha-
nicznej można uzyskać odpowiednią konsystencję, poprzez 
niewielki dodatek wody. Ewentualnie osiadły piasek kwar-
cowy wymieszać przed rozpoczęciem pracy. Czas schnięcia 
zależy od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu oraz  
od chłonności podłoża, ale zawsze wynosi min. 12 godzin. 
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Knauf Betokontakt  

Katalog produktów
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wytyczne stosowania

Parametry techniczne
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Temperatura stosowania  od +5°C do +30°C
Orientacyjne zużycie:  ok. 250-350 g/m2

Wydajność
opakowanie 5 kg  ok. 14 do 20 m ■ 2

opakowanie 20 kg  ok. 56 do 80 m ■ 2

Odporność termiczna  -20°C do +80°C po wyschnięciu 
Składowanie
W normalnej, dodatniej temperaturze dopuszczalny czas 
składowania wynosi do 6 miesięcy. Chronić przed bezpo-
średnim oddziaływaniem promieni słonecznych lub pod-
wyższonej temperatury. Uwaga! Produkt wrażliwy na niskie 

temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze 
powyżej +5°C.
Opakowanie 
Wiadra 5 kg Paleta 400 kg 80 szt.
Wiadra 20 kg Paleta 480 kg 24 szt. 

Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania  
materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie 
może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. 
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie 
ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje 
jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i spo-
sób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać 
własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej 
karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wskazówki uzupełniające
temperatura podłoża i powietrza powinna wynosić,   ■
co najmniej + 5°C,
unikać zapylenia w pomieszczeniach, w których został  ■
zastosowany Knauf Betokontakt aby uniknąć osiadania 
kurzu,
środka gruntującego Knauf Betokontakt nie należy   ■
mieszać z innymi materiałami. Może to spowodować 
istotne zmiany jego właściwości,
ńarzędzia pracy należy przemyć wodą natychmiast   ■

po wykonaniu prac,
zaschnięty materiał można zmiękczyć stopniowo za po- ■
mocą rozcieńczalnika do żywic syntetycznych lub środka 
do usuwania farb dyspersyjnych.

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podłoża od +5°C do +30°C. Wszel-
kie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności 
względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze schnięcie materiału.

W przypadku kontaktu materiału z oczami, płukać je obfi-
cie wodą i zasięgnąć porady lekarza. 
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Właściwości Wytyczne stosowania
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Knauf Grundiermittel  
Środek gruntujący skondensowany

Knauf Grundiermittel Środek gruntujący skondensowany 
jest zawiesiną na bazie żywic syntetycznych o wysokiej 
odporności na ługi. Opracowane receptury są poparte wie-
loletnimi doświadczeniami w laboratoriach badawczych fir-
my Knauf Bauprodukte. Charakteryzuje się następującymi 
właściwościami:

do gruntowania chłonnych powierzchni, przed układa- ■
niem tynków gipsowych, 
wzmacnia powierzchnie, reguluje chłonność, polepsza  ■
przyczepność, 
nie zawiera rozpuszczalników, zapach słaby, ■
kolor żółty, powoduje żółte zabarwienie powierzchni, ■
paroprzepuszczalny, „oddychający”, ■
na ściany i sufity,  ■
do stosowania wewnątrz budynków,  ■
wysoka wydajność. ■

Knauf Grundiermittel Środek gruntujący skondensowany 
wyrównujący chłonność przed tynkowaniem powierzchni 
chłonnych, do wnętrz, znajduje szczególne zastosowa-
nie jako rozwiązanie systemowe dla tynkowania ręcz-
nymi i maszynowymi tynkami gipsowymi, jako środek  
gruntujący i wyrównujący chłonność. Służy do grunto-
wania podłoży o silnych właściwościach chłonnych, które  
bez odpowiedniego przygotowania mogą doprowadzić  
do odparzenia tynku i przez to nie pozwalają na stosowanie 
zwykłej technologii jak również przed układaniem suchego 
tynku. Knauf Grundiermittel Środek gruntujący skondenso-
wany stosuję się na:

bloczki z betonu komórkowego,  ■
suporex, ■
ytong,  ■
cegła,  ■
wszystkie podłoża o dużej i zwiększonej chłonności.  ■

Przygotowanie podłoża
Knauf Grundiermittel Środek gruntujący skondensowany  
można stosować na nośne, zwarte, suche, mocne, czyste i 
wolne od kurzu i pyłu oraz innych środków zapobiegających 
przyleganiu (np. olej, klej do tapet itp.) podłoża wewnątrz 
budynków. Trwałe i wodoodporne powłoki malarskie należy 
zmatowić, oczyścić. Powłoki nie odporne na wodę usunąć. 
Przed użyciem zawsze dobrze wymieszać zawartość opako-
wania.
Nanoszenie gruntu
Knauf Grundiermittel Środek gruntujący skondensowa-
ny, zależnie od stopnia chłonności podłoża tynkarskie-
go rozcieńczyć wodą w stosunku 1:2 do 1:5 (im większa 
chłonność podłoża tym większy stosunek wody do gruntu), 
nanieść na podłoże metodą natrysku lub przy pomocy wał-
ka albo pędzla nie tworząc zacieków. Nakładanie tynków 
można rozpocząć, gdy zagruntowane podłoża są suche, 
czas schnięcia zależny jest od chłonności podłoża, tempe-
ratury wewnątrz pomieszczenia oraz wilgotności powietrza,  
ale zawsze wynosi min. 12 godzin. Tynkowanie na jeszcze  
wilgotnym środku gruntującym zmniejsza jego efektywność. 

Katalog produktów
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wytyczne stosowania
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
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Parametry techniczne

Temperatura stosowania  od +5°C do +25°C.
Orientacyjne zużycie (przy rozcieńczeniu 1:3, uzależnione 
również od chłonności podłoża):  ok. 100 g/m2.
Wydajność

opakowanie 15 kg  ■
 - stosunek 1:2 ok. 300 m2    
 - stosunek 1:3 ok. 450 m2

 - stosunek 1:4 ok. 600 m2

 - stosunek 1:5 ok. 750 m2  
Składowanie 
W suchym miejscu w temperaturze powyżej +3°C dopusz-
czalny czas składowania wynosi  do 6 miesięcy od daty 
produkcji. Chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem 
promieni słonecznych lub podwyższonej temperatury.  
Chronić przed mrozem!

Opakowanie 
Wiadra 15 kg Paleta 360 kg 24 szt. 
Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania 
materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie 
może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. 
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie  
ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwaran-
tuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki  
i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy  
wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się  
niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wyrób zawarty jest w aprobacie technicznej Instytutu  
Techniki Budowlanej AT-15-6944/2006.
„Masa szpachlowa Knauf F1/Knauf F2 oraz preparaty 
Knauf Emulsja Przyczepna, Knauf Środek gruntujący skon-
densowany”.
Wyrób posiada atest higieniczny Państwowego Zakładu  
Higieny.

Wskazówki uzupełniające 
temperatura podłoża i powietrza powinna wynosić, co  ■
najmniej + 5 °C, ściany nie mogą być przemrożone,
unikać zapylenia w pomieszczeniach, w których został  ■
zastosowany Knauf Grundiermittel Środek gruntujący 
skondensowany, aby uniknąć osiadania kurzu,
środka gruntującego Knauf Grundiermittel nie należy  ■
mieszać z innymi materiałami (tylko z wodą w celu 
rozcieńczenia). Może to spowodować istotne zmiany 
jego właściwości, 

narzędzia pracy należy przemyć wodą natychmiast   ■
po wykonaniu prac, 
zaschnięty materiał można zmiękczyć stopniowo   ■
za pomocą rozcieńczalnika do żywic syntetycznych 
(octan etylu lub inny rozpuszczalnik),
zanieczyszczenia Knauf Grundiermittel Środkiem grun- ■
tującym skondensowanym zmyć na świeżo przy pomocy 
wody. 

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tem-
peraturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. 
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wil-
gotności względnej powietrza 50%. W innych warunkach na-
leży uwzględnić szybsze lub wolniejsze schnięcie materiału.  
W przypadku kontaktu materiału z oczami, płukać je obfi-
cie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób przechowywać 
w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Właściwości Wytyczne stosowania
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
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Knauf Stuc-Primer Środek gruntujący jest wodną zawiesiną 
dyspersji styrenowo-akrylowej i pochodnych celulozy. Opra-
cowane receptury są poparte wieloletnimi doświadczenia-
mi w laboratoriach badawczych firmy Knauf Bauprodukte. 
Charakteryzuje się następującymi właściwościami:

do gruntowania powierzchni, przed układaniem tynków  ■
gipsowych,
wzmacnia powierzchnie, reguluje chłonność, polepsza  ■
przyczepność, 
nie zawiera rozpuszczalników i substancji lotnych,  ■
kolor żółty, zapach słaby,  ■
paroprzepuszczalny, „oddychający”, ■
do stosowania wewnątrz,  ■
wysoka wydajność. ■

Zakres stosowania
Knauf Stuc-Primer Środek gruntujący to gotowy do użycia 
środek gruntujący wyrównujący chłonność przed tynkowa-
niem powierzchni chłonnych, do wnętrz, stosowany jest na:

typowe podłoża budowlane cementowo-wapienne,  ■
beton,  ■
gips,  ■
płytę gipsowo-kartonową. ■

Przygotowanie podłoża
Knauf Stuc-Primer Środek gruntujący można stosować na 
nośne, zwarte, suche, mocne, czyste i wolne od kurzu i pyłu 
oraz innych środków zapobiegających przyleganiu (np. olej, 
klej do tapet itp.) podłoża wewnątrz budynków. Trwałe  
i wodoodporne powłoki malarskie należy zmatowić, oczy-
ścić. Powłoki nie odporne na wodę usunąć.
Nanoszenie gruntu
Knauf Stuc-Primer Środek gruntujący, rozcieńczyć w zależ-
ności od chłonności podłoża. Przy podłożach słabo chłonnych 
rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1, przy podłożach chłon-
nych w stosunku 1:3 nanieść na podłoże metodą natrysku 
lub przy pomocy wałka albo pędzla nie tworząc zacieków. 
Nakładanie tynków można rozpocząć, gdy zagruntowane 
podłoża są suche, czas schnięcia zależny jest od chłonności 
podłoża, temperatury oraz wilgotności powietrza, ale za-
wsze wynosi min. 12 godzin. Tynkowanie na jeszcze wil-
gotnym środku gruntującym zmniejsza jego efektywność. 

Knauf Stuc-Primer  
Środek gruntujący

Katalog produktów
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wytyczne stosowania

Parametry techniczne
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Temperatura stosowania  od +5°C do +25°C.
Orientacyjne zużycie 
(w zależności od chłonności podłoża):  ok. 100 ml/m2.
Wydajność

opakowanie 5 l ■
 - stosunek 1:1 ok. 100 m2

 - stosunek 1:2 ok. 150 m2

 - stosunek 1:3 ok. 200 m2

opakowanie 15 l ■
 - stosunek 1:1 ok. 300 m2

 - stosunek 1:2 ok. 450 m2

 - stosunek 1:3 ok. 600 m2

Składowanie 
W suchym miejscu w temperaturze powyżej +3°C dopusz-
czalny czas składowania wynosi ok. 12 miesięcy od daty 
produkcji. Chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem 
promieni słonecznych lub podwyższonej temperatury.  
Chronić przed mrozem!
Opakowanie 
Wiadra 5 kg Paleta 300 kg 60 szt.
Wiadra 15 kg Paleta 360 kg 24 szt. 

Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania  
materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie 
może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. 
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie 
ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwaran-
tuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki  
i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy 
wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się  
niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wskazówki uzupełniające
temperatura podłoża i powietrza powinna wynosić,   ■
co najmniej + 5°C, ściany nie mogą być przemrożone,
unikać zapylenia w pomieszczeniach, w których został  ■
zastosowany Knauf Stuc-Primer, aby uniknąć osiadania 
kurzu,
Knauf Stuc-Primer nie należy mieszać z innymi ma- ■
teriałami (tylko z wodą w celu rozcieńczenia). Może  
to spowodować istotne zmiany jego właściwości, 

narzędzia pracy należy przemyć wodą natychmiast po  ■
wykonaniu prac, 
zanieczyszczenia Knauf Stuc-Primer zmyć na świeżo  ■
przy pomocy wody. 

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tem-
peraturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. 
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgot-
ności względnej powietrza 50%. W innych warunkach nale-
ży uwzględnić szybsze lub wolniejsze schnięcie materiału.  
W przypadku kontaktu materiału z oczami, płukać je obficie 
wodą i zasięgnąć porady lekarza. 
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Właściwości Wytyczne stosowania
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Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
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Knauf Haftemulsion Emulsja przyczepna to wodna zawiesina 
dyspersji styrenowo-akrylowej i pochodnych celulozy. Służy 
jako koncentrat ulepszający, oraz środek do gruntowania 
chłonnych i niechłonnych powierzchni do wnętrz i na ze-
wnątrz. Opracowane receptury są poparte wieloletnimi do-
świadczeniami w laboratoriach badawczych firmy Knauf Bau-
produkte. Charakteryzuje się następującymi właściwościami:

do gruntowania gładkich, niechłonnych oraz chłon- ■
nych podłoży przed układaniem płytek ceramicznych,  
tynkowaniem i szpachlowaniem, 
wzmacnia powierzchnię, reguluje chłonność, polepsza  ■
przyczepność i elastyczność, 
nie zawiera rozpuszczalników i substancji lotnych,  ■
kolor mleczno-biały, zapach słaby,  ■
paroprzepuszczalny, „oddychający”, ■
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. ■

Zakres stosowania
Knauf Haftemulsion Emulsja przyczepna służy jako bez-
rozpuszczalnikowy dodatek do zapraw naprawczych  
jastrychów cementowych i tynków lub jako środek grun-
tujący do gładkich, niechłonnych oraz chłonnych podłoży. 
Jako dodatek zwiększa elastyczność i przyczepność zapraw 
do podłoża typu:

beton, ■
jastrych cementowy,  ■
tynki cementowo-wapienne, ■
zaprawy naprawcze. ■

Powoduje również zmniejszenie szybkości przysychania  
i skurczliwości oraz obniża niebezpieczeństwo pęknięć. 
Jako środek gruntujący zwiększa przyczepność przed 
układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem  
i szpachlowaniem na podłożach chłonnych i niechłonnych. 
Stosowany jest na:

wszelkie typowe podłoża budowlane cementowo-wapienne,  ■
beton, ■
jastrych cementowy,  ■
podłoża kamienne. ■

Przygotowanie podłoża
Knauf Haftemulsion Emulsja przyczepna można sto-
sować na nośne, zwarte, suche, mocne, czyste i wolne  
od kurzu i pyłu oraz innych środków zapobiegających przy-
leganiu (np. olej, klej do tapet itp.) podłoża wewnątrz  
budynków. Trwałe i wodoodporne powłoki malarskie należy 
zmatowić, oczyścić, powłoki nie odporne na wodę usunąć. 
Przed użyciem dobrze wymieszać zawartość opakowania.
Nanoszenie emulsji 
Knauf Haftemulsion Emulsję przyczepną nakładać na pod-
łoże za pomocą wałka szczotki lub pędzla nie tworząc za-
cieków i kałuż. Pozostawić na min. 12 godzin do całkowi-
tego wyschnięcia. Czas wysychania zależy od temperatury  
i wilgotności w pomieszczeniu oraz od chłonności podłoża. 
Dalsze prace przeprowadzać tylko po całkowitym wyschnięciu.

Knauf Haftemulsion  
Emulsja przyczepna

Katalog produktów
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

18

   tel. 022/36-95-600 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

   fax 022/36-95-610 97-427 Rogowiec k. Bełchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   www.knauf-bauprodukte.pl Oddział Warszawa: ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   bauprod@knauf.pl
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Wytyczne stosowania

Wskazówki uzupełniające
temperatura podłoża i powietrza powinna wynosić,   ■
co najmniej +5°C, posadzki nie mogą być przemrożone,
unikać zapylenia w pomieszczeniach, w których został   ■
zastosowany Knauf Spezialbodengrund Specjalny grunt 
do posadzek aby uniknąć osiadania kurzu,

Knauf Spezialbodengrund Specjalny grunt do posadzek  ■
nie należy mieszać z innymi materiałami. Może to spo-
wodować istotne zmiany jego właściwości,
narzędzia pracy należy przemyć wodą natychmiast   ■
po wykonaniu prac. 

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tem-
peraturze powietrza i podłoża od +5°C do +30°C. 
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wil-
gotności względnej powietrza 50%. W innych warunkach na-
leży uwzględnić szybsze lub wolniejsze schnięcie materiału.  
W przypadku kontaktu materiału z oczami, płukać je obfi-
cie wodą i zasięgnąć porady lekarza. 

Parametry techniczne

Temperatura stosowania  od +5°C do +25°C 
Orientacyjne zużycie  
(w zależności od chłonności podłoża);  ok. 175-200 ml/m2

Wydajność 
opakowanie 5 l  ok. 25 do 29 m ■ 2

opakowanie 15 l  ok. 75 do 85 m ■ 2

Składowanie 
W suchym miejscu w temperaturze powyżej +5°C dopusz-
czalny czas składowania wynosi do 12 miesięcy od daty 
produkcji. Chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem 
promieni słonecznych lub podwyższoną temperaturą. Chro-
nić przed mrozem!

Opakowanie 
Wiadra 5 l Paleta 300 l 60 szt. 
Wiadra 15 l Paleta 360 l 24 szt.
Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania  
materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie 
może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. 
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie 
ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwaran-
tuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki  
i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy  
wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się  
niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wyrób zawarty jest w aprobacie technicznej Instytutu  
Techniki Budowlanej AT-15-6979/2006.
„Zaprawa Knauf Masa naprawczo-wyrównująca oraz pre-
paraty Knauf Specjalny grunt do posadzek i Knauf Środek 
głęboko gruntujący”.
Wyrób posiada atest higieniczny Państwowego Zakładu  
Higieny. 
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Właściwości Wytyczne stosowania
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Knauf Spezialhaftgrund Specjany środek gruntujcy jest bez-
rozpuszczalnikowym koncentratem do gruntowania gład-
kich i niechłonnych, oraz bardzo chłonnych powierzchni. 
Opracowane receptury są poparte wieloletnimi doświadcze-
niami w laboratoriach badawczych firmy Knauf Bauproduk-
te. Charakteryzuje się następującymi właściwościami:

do gruntowania gładkich i niechłonnych oraz chłonnych  ■
i pylących powierzchni, przed układaniem płytek cera-
micznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem  
i szpachlowaniem, 
wzmacnia powierzchnie, reguluje chłonność, polepsza  ■
przyczepność, 
nie zawiera rozpuszczalników i substancji lotnych,  ■
kolor pomarańczowy, zapach słaby,  ■
na ściany sufity i podłogi,  ■
do stosowania wewnątrz budynków i na zewnątrz,  ■
wysoka przyczepność, ■
wysoka wydajność. ■

Zakres stosowania
Knauf Spezialhaftgrund Specjany środek gruntujcy 
dzięki bardzo dużej zdolności penetracji zalecany jest  
do podłoży chłonnych i pylących. Zwiększa przyczepność przy 
układaniu płytek i szpachlowaniu, nadaje się do gładkich  
i niechłonnych podłoży (np. stare płytki, asfalt). Tworzy 
doskonałą blokadę dla wilgoci przy podłożach drewnia-
nych, ułatwia przyczepność przy chłonnych podłożach 
(np. piaskowiec, beton komórkowy). Powierzchnia po-
kryta Knauf Spezialhaftgrund Specjanym środkiem grun-
tujcym, który minimalizuje powstawanie pęcherzyków 
powietrza podczas szpachlowania, nadaję się do wnętrz  
i na zewnątrz, koncentrat nie zawiera rozpuszczalników. 
Knauf Spezialhaftgrund Specjany środek gruntujcy stosuję 
się na:

wszelkie typowe podłoża budowlane cementowo-wapienne,  ■
beton,  ■
gips, ■
płytę kartonowo-gipsową, ■
tynki zewnętrzne,  ■
podłoża drewniane,  ■
piaskowce. ■

Przygotowanie podłoża
Knauf Spezialhaftgrund Specjany środek gruntujcy moż-
na stosować na nośne, zwarte, suche, mocne, czyste  
i wolne od kurzu i pyłu oraz innych środków zapobiega-
jących przyleganiu (np. olej, klej do tapet itp.) podłoża 
wewnątrz i na zewnątrz budynków. Trwałe i wodoodporne 
powłoki malarskie należy zmatowić, oczyścić. Powłoki nie 
odporne na wodę usunąć. Przed użyciem zawsze dobrze 
wymieszać zawartość opakowania. 
Nanoszenie gruntu
Knauf Spezialhaftgrund Specjany środek gruntujcy, zmieszać 
z wodą według proporcji podanych w parametrach technicz-
nych. Nakładać za pomocą pędzla, miękkiej rolki lub szczot-
ki i pozostawić do wyschnięcia, czas wysychania zależy od 
temperatury i wilgotności w pomieszczeniu oraz od chłonno-
ści podłoża, ale zawsze wynosi minimum 3 godziny.

Knauf Spezialhaftgrund  
Specjalny środek gruntujący

Katalog produktów
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Zastosowanie
Proporcje 
(emulsja/woda)

Zużycie

Powierzchnie chłonne 1:4 30-40 g/m2

Powierzchnie niechłonne 1:2 30 g/m2

Zastosowanie
Proporcje 
(emulsja/woda)

Zużycie

Jastrychy cementowe 1:5 30-60 g/kg proszku  

Zaprawy naprawcze do starego i nowego betonu 1:5 30 g/kg proszku

Dodatek do tynków wapiennych i cementowo-wapiennych 1:10 40 g/kg proszku

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C
Zużycie i proporcje Knauf Emulsji przyczepnej (Knauf Haftemulsion) jako środka gruntującego:

Zużycie i proporcje Knauf Emulsji przyczepnej (Knauf Haftemulsion) jako dodatku:

Parametry techniczne

Wydajność 
opakowanie 1 kg  ok. 20 do 25 m ■ 2

opakowanie 5 kg  ok. 100 do 125 m ■ 2

Odporność termiczna  -20°C do +80°C 
Składowanie 
W normalnej, dodatniej temperaturze dopuszczalny czas 
składowania wynosi do 12 miesięcy. Chronić przed bez-
pośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych lub pod-
wyższonej temperatury. Uwaga! Produkt wrażliwy na niskie 
temperatury. Transportować i magazynować w temperatu-
rze powyżej +5°C.
Chronić przed mrozem!

Opakowanie 
Wiadra 1 kg Paleta 288 kg 288 szt.
Wiadra 5 kg Paleta 300 kg 60 szt.
Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania 
materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie 
może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. 
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie  
ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwaran-
tuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki  
i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy  
wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się  
niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wyrób zawarty w aprobacie technicznej Instytutu Techniki 
Budowlanej AT-15-6944/2006.
Masa szpachlowa Knauf F1/Knauf F2 oraz preparaty Knauf 
Emulsja przyczepna, Knauf Środek gruntujący skondenso-
wany".
Wyrób posiada atest higieniczny Państwowego Zakładu  
Higieny.

Wytyczne stosowania

Wskazówki uzupełniające
temperatura podłoża i powietrza powinna wynosić,   ■
co najmniej +5°C,
unikać zapylenia w pomieszczeniach, w których została  ■
zastosowana Knauf Haftemulsion Emulsja przyczepna  
aby uniknąć osiadania kurzu,
Knauf Haftemulsion Emulsji przyczepnej nie na- ■
leży mieszać z innymi materiałami (tylko z wodą  
w celu rozcieńczenia). Może to spowodować istotne 
zmiany jego właściwości, 

narzędzia pracy należy przemyć wodą natychmiast po  ■
wykonaniu prac,
wszelkie zabrudzenia należy usuwać za pomocą wody.  ■
     
 

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Wszel-
kie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności 
względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze schnięcie materiału.
W przypadku kontaktu materiału z oczami, płukać je obfi-
cie wodą i zasięgnąć porady lekarza. 



   tel. 022/36-95-600 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

   fax 022/36-95-610 97-427 Rogowiec k. Bełchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   www.knauf-bauprodukte.pl Oddział Warszawa: ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   bauprod@knauf.pl
Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
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Właściwości Wytyczne stosowania
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Knauf Spezialbodengrund Specjalny grunt do posadzek 
jest gotowym środkiem gruntującym na bazie wodnej  
dyspersji żywic syntetycznych, zwiększającym przyczepność 
przed wylewaniem mas samopoziomujących na podłożach  
chłonnych i niechłonnych. Opracowane receptury są poparte 
wieloletnimi doświadczeniami w laboratoriach badawczych  
firmy Knauf Bauprodukte. Charakteryzuje się następujący-
mi właściwościami:

wzmacnia powierzchnie, reguluje chłonność, polepsza  ■
przyczepność, 
nie zawiera rozpuszczalników i substancji lotnych,  ■
kolor wrzosowy, zapach słaby,  ■
paroprzepuszczalny, ■
na podłogi, ■
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków,  ■
wysoka przyczepność, ■
gotowy do użycia,  ■
wysoka wydajność. ■

Zakres stosowania
Knauf Spezialbodengrund Specjalny grunt do posadzek to 
gotowy do użycia specjalny środek do gruntowania pod-
łoży przed wylewaniem mas samopoziomujących. Szcze-
gólnie zalecany na podłoża mało chłonne, wzmacnia 
podłoże, zmniejsza ryzyko odparzenia wylewki przez jej 
rozprężenie. Wylewki samopoziomujące przez swoje szcze-
gólne właściwości wymagają zastosowania odpowiedniego 
gruntu. Knauf Spezialbodengrund Specjalny grunt do po-
sadzek stosuję się na:

wszystkie typowe podłoża budowlane cementowo-wapien- ■
ne, 
beton, ■
jastrych cementowy, ■
inne nośne podłoża posadzkowe.  ■

Przygotowanie podłoża
Knauf Spezialbodengrund Specjalny grunt do posadzek  
można stosować na nośne, zwarte, suche, mocne, czyste, 
wolne od kurzu i pyłu oraz innych środków zapobiegających 

przyleganiu (np. olej, klej do tapet itp.) podłoża wewnątrz  
i na zewnątrz budynków. Trwałe i wodoodporne powłoki  
malarskie należy zmatowić, oczyścić. Powłoki nie odporne 
na wodę usunąć. Podłoża posadzkowe wymagają starannego 
przygotowania. Należy usunąć luźne fragmenty (zeszlifować, 
zmieść, odkurzyć). Wszelkie pęknięcia należy pogłębić,  
wyczyścić, naciąć poprzecznie, co ok. 20 cm, a następnie  
wypełnić Knauf Masą naprawczo-wyrównującą. Przed użyciem  
dobrze wymieszać zawartość opakowania.
Nanoszenie gruntu
Knauf Spezialbodengrund Specjalny grunt do posadzek  
należy rozprowadzić równomiernie za pomocą pędz-
la, miękkiej szczotki lub wałka tak, aby pokrył całą po-
wierzchnię posadzki nie pozostawiając kałuż, masę sa-
mopoziomująca wylewać tylko po całkowitym wyschnięciu 
środka gruntującego, min. 12 godzin. Czas wysychania 
zależy od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu oraz 
od chłonności podłoża.

Knauf Spezialbodengrund  
Specjalny grunt do posadzek

Katalog produktów
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
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W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wytyczne stosowania
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Parametry techniczne

Temperatura stosowania  od +5°C do +25°C
Orientacyjne zużycie (w zależności od chłonności podłoża):

podłoża mocno chłonne  ok. 50-100 g/m ■ 2 (koncentrat)
podłoża nie chłonne ok. 40-60 g/m ■ 2 (koncentrat)
podłoża drewniane  ok. 60-80 g/m ■ 2 (koncentrat)
podłoża ze starych płytek  ■
i lastryko        ok. 70-100 g/m2 (koncentrat)

Wydajność 
opakowanie 1 kg  ok. 10 do 25 m ■ 2

opakowanie 2,5 kg  ok. 25 do 60 m ■ 2

Odporność termiczna  -20°C do +80°C 
Czas schnięcia*

przy mocno chłonnych podłożach  ok. 12 godz. ■
przy niechłonnych podłożach  ok. 12 godz. ■
przy podłożach drewnianych  ok. 6 godz.  ■
przy podłożach ze starych płytek i lastryko  ok. 3 godz.  ■

*przy +23°C i 50% wilgotności powietrza 

Rozcieńczać (w zależności od chłonności podłoża):
podłoża mocno chłonne  1:4 z wodą ■
podłoża nie chłonne  1:2 z wodą ■
podłoża drewniane  1:1 z wodą  ■
stare płytki i lastryko nie rozcieńczać ■

Składowanie 
W suchym miejscu w temperaturze powyżej +5°C dopusz-
czalny czas składowania wynosi do 12 miesięcy od daty 
produkcji. Chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem 
promieni słonecznych lub podwyższoną temperaturą oraz 
mrozem. 
Opakowanie 
Wiadra 1 kg Paleta 288 kg 288 szt. 
Wiadra 2,5 kg Paleta 300 kg 120 szt.

Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania 
materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie 
może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. 
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie  
ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwaran-
tuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki  
i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wy-
konać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się  
niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wskazówki uzupełniające
temperatura podłoża i powietrza powinna wyno- ■
sić, co najmniej +5°C, powierzchnie nie mogą być  
przemrożone,
unikać zapylenia w pomieszczeniach, w których zo- ■
stał zastosowany Knauf Spezialhaftgrund Specja-
ny środek gruntujcy, aby uniknąć osiadania kurzu. 
 
 
 

Knauf Spezialhaftgrund Specjany środek grun- ■
tujcy nie należy mieszać z innymi materiałami  
(tylko z wodą w celu rozcieńczenia). Może to spowodo-
wać istotne zmiany jego właściwości, 
narzędzia pracy należy przemyć wodą natychmiast   ■
po wykonaniu prac. 

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tem-
peraturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. 
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wil-
gotności względnej powietrza 50%. W innych warunkach na-
leży uwzględnić szybsze lub wolniejsze schnięcie materiału.  
W przypadku kontaktu materiału z oczami, płukać je obfi-
cie wodą i zasięgnąć porady lekarza. 
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Właściwości Wytyczne stosowania
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Knauf Emulsja uelastyczniająca do mas samopoziomują-
cych i klejów (Knauf Kleber-und Boden-Elast) to koncen-
trat do rozrabiania z masami samopoziomującymi i klejami 
poprawiający ich właściwości. Zwiększa przyczepność i wo-
doszczelność. Knauf Emulsja uelastyczniająca do mas sa-
mopoziomujących i klejów (Knauf Kleberund Boden-Elast) 
jest wodną zawiesiną kopolimeru octanu winylu i polimeru 
akrylowego. Opracowane receptury są poparte wieloletnimi 
doświadczeniami w laboratoriach badawczych firmy Knauf
Bauprodukte. 
Charakteryzuje się następującymi właściwościami:

zwiększa wodoszczelność, ■
zwiększa elastyczność, ■
zwiększa wytrzymałość i polepsza przyczepność, ■
nie zawiera rozpuszczalników i substancji lotnych, ■
bezbarwny i bezzapachowy, ■
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. ■

Zakres stosowania
Knauf Emulsję uelastyczniającą do mas samopoziomujących 
i klejów (Knauf Kleber-und Boden-Elast) stosuje się jako 
dodatek uelastyczniający do wody, w której zarabiane są 
kleje i masy samopoziomujące, w celu uzyskania większej 
wytrzymałości oraz wodoodporności na ściany i posadzki. 
Zwiększa przyczepność do podłoża na ogrzewaniu podło-
gowym, tarasach, balkonach oraz w łazienkach i kabinach 
prysznicowych. Knauf Emulsję uelastyczniającą do mas  
samopoziomujących i klejów (Knauf Kleber-und Boden-Elast) 
stosuję się na wszelkie stosowane w budownictwie podłoża, 
w szczególności: 

wodoodporne płyty wiórowe OSB, płyty cementowe, ■
płyty cementowe, ■
płyty gipsowe, ■
płyty gipsowo-włóknowe, ■
posadzki betonowe, ■
podłoża z jastrychów cementowych. ■

Przygotowanie
Knauf Emulsję uelastyczniającą do mas samopoziomujących 
i klejów (Knauf Kleber-und Boden-Elast), Knauf Masę sa-
mopoziomującą lub Knauf Klej do płytek oraz wodę należy 
wymieszać aż do uzyskania jednolitej masy i odpowiedniej
konsystencji zaprawy. Należy stosować się do wskazówek 
dotyczących obróbki umieszczonych na opakowaniu mas 
szpachlowych oraz zapraw klejowych.

Knauf Emulsja uelastyczniająca  
do mas samopoziomujących i klejów

Katalog produktów
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Parametry techniczne

Wytyczne stosowania

Temperatura stosowania  od +5°C do +25°C
Proporcje mieszania

Składowanie
W normalnej, dodatniej temperaturze dopuszczalny czas 
składowania wynosi do 12 miesięcy. Chronić przed bez-
pośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych lub 
podwyższonej temperatury. Transportować i magazynować  
w temperaturze powyżej +5°C.
Opakowanie
Wiadra 1 l Paleta 288 l 288 szt.
Wiadra 5 l Paleta 300 l 60 szt.
Zalecenia 
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania ma-
teriału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może 
zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz 
podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje 
jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i spo-
sób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać 
własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej 
karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wskazówki uzupełniające
skraca czas kładzenia płytek o ok. 5 minut i przedłuża  ■
czas wiązania o ok. 1 dzień. Czas schnięcia mas samo-
poziomujących również ulega przedłużeniu,
dodanie Emulsji do masy samopoziomującej pogarsza  ■
jej rozpływ,
powierzchnie wykonywane na zewnątrz chronić pod  ■
przykryciem przez ok. 1 tydzień,

zwiększa elastyczność i podnosi właściwości hydrofobowe. ■
temperatura podłoża i powietrza powinna wynosić,   ■
co najmniej +5°C,
narzędzia pracy należy przemyć wodą natychmiast   ■
po wykonaniu prac.

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tem-
peraturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. 
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wil-
gotności względnej powietrza 50%. W przypadku kontak-
tu materiału z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć 
porady lekarza.

Knauf Zaprawy cementowe
Knauf Emulsja 

uelastyczniająca
Woda

25 kg Knauf K1 Uni Uniwersalny klej do płytek ceramicznych 5 l 3,0 l

25 kg Knauf K2 Gres Klej do płytek gresowych 5 l 3,0 l

25 kg Knauf K3 Format Klej do płytek posadzkowych 3,5 l 3,0 l

25 kg Knauf K5 Marble Biały klej do płytek posadzkowych i marmurowych 3,5 l 3,0 l
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Właściwości Wytyczne stosowania
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
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Knauf Emulsja uelastyczniająca do fug (Knauf Fugen-Elast) 
to koncentrat poprawiający właściwości fug. Zwiększa przy-
czepność i wodoszczelność spoin. Knauf Emulsja uelastycz-
niająca do fug (Knauf Fugen-Elast) jest wodną zawiesiną 
kopolimeru octanu winylu i polimeru akrylowego. Opraco-
wane receptury są poparte wieloletnimi doświadczeniami  
wlaboratoriach badawczych firmy Knauf Bauprodukte. 
Charakteryzuje się następującymi właściwościami:

wodoszczelny, ■
elastyczny, ■
zwiększa wytrzymałość i polepsza przyczepność, ■
nie zawiera rozpuszczalników i substancji lotnych, ■
bezbarwny i bezzapachowy, ■
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.  ■

Zakres stosowania
Knauf Emulsję uelastyczniającą do fug (Knauf Fugen-Elast) 
stosuje się jako dodatek uelastyczniający do wody, w której 
zarabiane są fugi, w celu uzyskania większej wytrzymałości 
oraz wodoodporności na ściany i posadzki. Zwiększa przy-
czepność do podłoża przy fugowaniu płytek na ogrzewa-
niu podłogowym, tarasach, balkonach oraz w łazienkach 
i kabinach prysznicowych. Knauf Emulsję uelastyczniającą  
do fug (Knauf Fugen-Elast) stosuję się na wszelkie stoso-
wane w budownictwie podłoża, w szczególności:

wodoodporne płyty wiórowe OSB, płyty cementowe, ■
płyty cementowe, ■
płyty gipsowe, ■
płyty gipsowo-włóknowe, ■
wylewki przystosowane do ogrzewania podłogowego. ■

Przygotowanie
Knauf Emulsję uelastyczniającą do fug (Knauf Fugen-Elast), 
Knauf Fugę oraz wodę należy rozmieszać aż do uzyska-
nia jednolitej masy i odpowiedniej konsystencji zaprawy.  
Nakładać fugę etapami, jednorazowo na powierzchni  
(ok. 2 do 5 m2) zwiększa to przyczepność do płytki. Należy 
stosować się do wskazówek dotyczących obróbki umieszczo-
nych na opakowaniu zaprawy.

Knauf  
Emulsja uelastyczniająca do fug

Katalog produktów
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
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Parametry techniczne

Temperatura stosowania  od +5°C do +25°C
Proporcje mieszania

Składowanie
W normalnej, dodatniej temperaturze dopuszczalny czas 
składowania wynosi do 12 miesięcy. Chronić przed bez-
pośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych lub pod-
wyższonej temperatury.
Transportować i magazynować w temperaturze powyżej +5°C.
Opakowanie
Wiadra 1 l Paleta 288 l 288 szt.

Wytyczne stosowania

Wskazówki uzupełniające
dodanie Knauf Emulsji uelastyczniającej do fug zwięk- ■
sza intensywność koloru fugi, 
zwiększa elastyczność fugi i podnosi właściwości hydro- ■
fobowe,
temperatura podłoża i powietrza powinna wynosić, co  ■
najmniej +5°C,
narzędzia pracy należy przemyć wodą natychmiast po  ■
wykonaniu prac.

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tem-
peraturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. 
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wil-
gotności względnej powietrza 50%. W przypadku kontak-
tu materiału z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć 
porady lekarza.

Rodzaj 
Knauf fugi

Knauf Emulsja uelastyczniająca 
do fug Woda

5 kg Knauf Fuga kolorowa 1,0 l 0,30 l

5 kg Knauf Fuga szeroka 0,85 l 0,25 l
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Właściwości Wytyczne stosowania

Knauf Correct Masa naprawczo-wyrównująca jest suchą 
mieszaniną cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego  
i mączki wapiennej z modyfikatorami. Opracowane recep-
tury są poparte wieloletnimi doświadczeniami w laborato-
riach badawczych firmy Knauf Bauprodukte. Charakteryzuje 
się następującymi właściwościami:

zakres stosowania 3-30 mm, ■
łatwość zarabiania (produkt wymieszany fabrycznie,  ■
wystarczy wsypać do wody i wymieszać),
do ręcznego stosowania, ■
dobra przyczepność, ■
duża wytrzymałość końcowa,  ■
gładka powierzchnia dobrze przystosowana do dalszej  ■
obróbki,
szybkie wysychanie,  ■
bezzapachowy, koloru szarego, ■
na podłogi i ściany,  ■
do wnętrz i na zewnątrz (na zewnątrz nie jako warstwa  ■
ostateczna- niezbędne jest pokrycie warstwą wykończe-
niową, np. ceramiczną). 

Zakres stosowania
Knauf Correct Masa naprawczo-wyrównująca jest przezna-
czona do napraw elementów betonowych, żelbetowych, 
murowych z cegły i betonu komórkowego, wykonywanych 
wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych.
Knauf Correct Masa naprawczo-wyrównująca może być  
stosowana do wykonywania napraw niekonstrukcyjnych 
obiektów betonowych, przywracających geometrię powierzchni 
lub estetyczny wygląd.
Knauf Correct Masę naprawczo-wyrównującą stosuję się na:

posadzi betonowe, ■
jastrychy cementowe, ■
jastrychy samopoziomujące, ■
posadzki kamienne i lastryko, ■
tynki cementowe, ■
stopnie schodowe jastrychu, ■
mury z cegły i betonu komórkowego. ■

Przygotowanie podłoża
Knauf Correct Masa naprawczo-wyrównująca wymaga  
specjalnego przygotowania podłoża. Brak doświadczenia 
oraz nieodpowiednie przygotowanie podłoża może doprowa-

dzić do popękania lub odparzenia masy. Dlatego przed wy-
konaniem prac należ dokładnie zapoznać się z instrukcjami 
dotyczącymi przygotowania podłoża oraz rozrobieniem masy. 
Przed nanoszeniem Knauf Correct Masy naprawczo-wyrównu-
jącej konieczne jest przeprowadzenie właściwej oceny podłoża  
i jego oczyszczenia. Podłoże musi być nośne, stabilne,  
czyste, suche i mocne. 
Wszelkie zabrudzenia oraz warstwy zmniejszające przy-
czepność należy odpowiednio przygotować lub usunąć. 
Substancje oleiste, tłuszcze, smary, woski, bitumy wyklu-
czają odpowiednią przyczepność nanoszonej masy napraw-
czo-wyrównującej. Takie substancje należy całkowicie usu-
nąć poprzez skuwanie czy frezowanie. W przypadku pyłów 
i błota - na ogół wystarcza dokładne zamiecenie, mecha-
niczne usuwanie wyschniętych zanieczyszczeń i ostateczne 
odkurzenie. Mechanicznego usunięcia wymagają warstwy 
spoiwa, często obecnego na powierzchni, zdawałoby się, 
bardzo mocnego betonu. Takie warstwy nie zapewniają od-
powiedniej przyczepności, należy je oczyścić poprzez szlifo-
wanie stalowymi szczotkami.

Knauf Correct  
Masa naprawczo-wyrównująca 3-30 mm

Katalog produktów
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Parametry techniczne

 

Grubość warstwy 3-30 mm 
Orientacyjne zużycie:
 ok. 1,7 kg/m2 przy 1 mm grubości warstwy
Ruch pieszy po* ok. 3 godzin 
Układanie okładzin po* ok. 48 godziny 
Pełne obciążenie po* ok. 24 godziny 
Wytrzymałość po 28 dniach - na ściskanie ≥ 17 N/mm2

 - na zginanie ≥ 3 N/mm2

* przy +23°C i 50% wilgotności powietrza 
Składowanie 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na 
paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nieusz-
kodzonych opakowaniach. Chronić przed wilgocią, mrozem 

i nasłonecznieniem. 
Opakowanie 
Worki 25 kg Paleta 1050 kg 42 szt. 
Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania  
materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie 
może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. 
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie 
ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwaran-
tuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warun-
ki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy 
wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się  
niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wyrób posiada Aprobatę Techniczną ITB AT-15-6979/2006 
Zaprawa Knauf Correct Masa naprawczo-wyrównująca oraz  
preparaty Knauf Specjalny grunt do posadzek i Knauf  
Środek głęboko gruntujący.
Produkt posiada atest higieniczny Państwowego Zakładu 
Higieny.

Wytyczne stosowania

Gruntowanie 
Przed nanoszeniem Knauf Correct Masy naprawczo-wyrów-
nującej należy odpowiednio zagruntować podłoże dla jego  
wzmocnienia oraz po to, aby zapobiec zbyt szybkiemu  
oddawaniu wody do podłoża. Podłoża o dużej chłonności 
(szlichty cementowe) oraz podłoża niechłonne (posadzki 
kamienne, ceramiczne, lastryko) należy zagruntować, Knauf 
Specjalnym gruntem do posadzek Spezialbodengrund. 
Zarabianie zaprawy
25 kg Knauf Correct Masy naprawczo-wyrównującej wsypać 
do 4,25 l czystej wody i rozmieszać aż do uzyskania jedno-
rodnej masy. Dla uzyskania rzadkiej konsystencji masę roz-
mieszać w 5 l czystej wody. Następnie odczekać ok. 5 minut 
(na odpowietrzenie masy) i całość wymieszać ponownie.  
Do mieszania używać czystych narzędzi oraz mieszadła  
wolnoobrotowego (max 600 obr./min). By uzyskać zwiększo-
ną przyczepność i elastyczność przy podłożach krytycznych  
(np. ogrzewanie podłogowe), przed układaniem korka lub 
parkietu do Knauf Correct Masy naprawczo-wyrównującej 
należy dodać Knauf Emulsję uelastyczniającą do mas samo-

poziomujących i klejów (Knauf Kleber-und Boden-Elast).
Nanoszenie
Masę w zależności od podłoża, na jakie stosujemy należy 
rozprowadzać lub nałożyć za pomocą szpachli lub kielni 
i wygładzić, ewentualnie po lekkim związaniu ściąć nad-
miar zaprawy. Po ok. 30 minut można przy naprawie 
schodów lub krawędzi ścian odciąć i uformować kanty. Po 
dalszych 3 godz. można przystępować do dalszych prac. 
Maksymalna jednorazowa grubość zaprawy wynosi 30 mm. 
Po ok. 2 dniach można zamknąć naprawioną powierzchnię 
np. płytkami ceramicznymi, wykładziną PCV. 
Wskazówki uzupełniające

prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy  ■
temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C, 
w przypadku nanoszenia Knauf Correct Masy napraw- ■
czo-wyrównującej z dodatkiem Knauf Emulsja uela-
styczniająca do mas samopoziomujących i klejów 
(Knauf Kleber-und Boden-Elast) na podłoże z ogrzewa-
niem podłogowym należy pamiętać o wyłączeniu tego 
ogrzewania, 

narzędzia pracy należy przemyć wodą natychmiast   ■
po wykonaniu prac,
świeżą warstwę masy chronić przed nasłonecznieniem  ■
i przeciągami, 
stwardniała zaprawa masy naprawczo-wyrównującej  ■
jest nieodporna na karbonatyzację. Nie będzie stano-
wiła skutecznej ochrony zbrojenia i elementów meta-
lowych w betonach.

Uwagi
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wil-
gotności względnej powietrza 50%. W innych warunkach 
należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie ma-
teriału. Należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontak-
tu materiału z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć 
porady lekarza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostęp-
nym dla dzieci.
Zawartość chromu VI w uwodnionej formie jest poniżej  
2 ppm w przeliczeniu na ogólną sucha masę produktu  
w okresie ważności wyrobu.
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Knauf Slim Masa samopoziomująca 1-10 mm jest suchą, 
sproszkowaną zaprawą na bazie cementu z wypełniacza-
mi i polimerowymi modyfikatorami. Opracowane receptury 
są poparte wieloletnimi doświadczeniami w laboratoriach 
badawczych firmy Knauf Bauprodukte. Charakteryzuje się 
następującymi właściwościami:

zakres stosowania 1-10 mm, ■
do ręcznego i maszynowego stosowania,  ■
duża wytrzymałość końcowa (odporna na działanie kó- ■
łek krzeseł już od 1 mm), 
gładka powierzchnia dobrze przystosowana do dalszej  ■
obróbki,
szybkie wysychanie bez odprężeń,  ■
bezzapachowy, koloru szarego, ■
po rozrobieniu z wodą samopoziomująca się, płynna  ■
zaprawa, 
na podłogi,  ■
do wnętrz i na zewnątrz (na zewnątrz nie jako warstwa  ■
ostateczna niezbędne jest pokrycie warstwą wykończe-
niową, np. ceramiczną). 

Zakres stosowania
Knauf Slim Masa samopoziomująca 1-10 mm  służy do wy-
gładzania nierówności jastrychów cementowych i anhydry-
towych, suchych podłóg, posadzek betonowych i kamien-
nych. Dzięki gładkiej powierzchni stanowi idealne podłoże 
do okładzin podłogowych lub gotowych elementów podło-
gowych. Knauf Slim Masę samopoziomującą 1-10 mm sto-
suję się na:

podłoża z jastrychów cementowych,  ■
podłoża z jastrychów cementowych płynnych,  ■
podłoża z jastrychów anhydrytowych,  ■
suche podłogi,  ■
posadzki kamienne,  ■
posadzki betonowe. ■

Przygotowanie podłoża
Knauf Slim Masa samopoziomująca 1-10 mm  jako ma-
sa samopoziomująca wymaga specjalnego przygotowania 
podłoża, oraz wiedzy na temat wylewania rozprowadzania  
i dylatacji wylewki. Brak doświadczenia oraz nieodpowied-
nie przygotowanie podłoża może doprowadzić do popęka-
nia, odparzenia lub zbyt dużego odprężenia wylewki. Dla-
tego przed wykonaniem prac należ dokładnie zapoznać się  

z instrukcjami dotyczącymi przygotowania podłoża, rozrobie-
niem masy oraz dylatacji wylewki. Przed wylewaniem masy 
konieczne jest przeprowadzenie właściwej oceny podłoża oraz 
dokonanie jego naprawy, wzmocnienia, oczyszczenia. Podłoże 
musi być nośne, stabilne, czyste, suche i mocne. Podłoże be-
tonowe minimum klasy B25 (wiek powyżej 3 miesięcy i wilgot-
ność < 4%). Jastrych cementowy o wytrzymałości minimum 
> 20MPa (wiek powyżej 1 miesiąca i wilgotności < 4%). 
Podkłady anhydrytowe (wilgotność < 0,5%) - przeszlifowane 
mechanicznie i odkurzone. Wszelkie zabrudzenia oraz warstwy 
zmniejszające przyczepność należy odpowiednio przygotować 
lub usunąć. Substancje oleiste, tłuszcze, smary, woski, bitu-
my wykluczają odpowiednią przyczepność wylewanej masy 
samopoziomującej. Takie substancje należy całkowicie usunąć 
poprzez skuwanie czy frezowanie. W przypadku pyłów i błota 
na ogół wystarcza dokładne zamiecenie, mechaniczne usuwanie 
wyschniętych zanieczyszczeń i ostateczne odkurzenie. Mecha-
nicznego usunięcia wymagają warstwy spoiwa, często obecnego 
na powierzchni, zdawałoby się, bardzo mocnego betonu. Takie 
warstwy nie zapewniają odpowiedniej przyczepności, należy je 
oczyścić poprzez szlifowanie stalowymi szczotkami lub grubym 
papierem ściernym. 

Knauf Slim  
Masa samopoziomująca 1-10 mm

Katalog produktów
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Wytyczne stosowania

Parametry techniczne

Grubość warstwy 1-10 mm 
Orientacyjne zużycie:
 ok. 1,6 kg na m2 przy 1 mm grubości warstwy
Ruch pieszy po* ok. 6 godzin
Układanie okładzin po* ok. 24 godziny 
Pełne obciążenie po* ok. 24 godziny 
Wytrzymałość po 28 dniach:
        - na ściskanie ≥ 25 N/mm2

 - na zginanie ≥ 7 N/mm2

Przyczepność do betonu > 1,5 N/mm2

Reakcja na ogień A2fl
  * przy +230°C i 50% wilgotności powietrza 

Składowanie 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu  
na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie-
uszkodzonych opakowaniach. Chronić przed wilgocią,  
mrozem i nasłonecznieniem. 
Opakowanie 
Worki 25 kg Paleta 1050 kg 42 szt. 
Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania 
materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie 
może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. 
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie  
ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje  
jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki  

i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy  
wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się 
niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
Wyrób zgodny z normą EN 13813:2002 „Podkłady  
podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. 
Właściwości i wymagania” w zakresie wymagań w niej 
określonych, mających wpływ na spełnienie przez obiekty 
budowlane wymagań podstawowych.
Knauf Slim Masa samopoziomująca 1-10 mm jest przezna-
czona do wykonywania podkładu podłogowego na bazie 
cementu.
Produkt posiada atest higieniczny Państwowego Zakładu 
Higieny.

Dylatacje  
Przed wylewaniem Knauf Slim Masy samopoziomującej  
1-10 mm  niezbędne jest wykonanie dylatacji oddzielającej 
wylaną masę od ściany stosując specjalną brzegową taśmę 
dylatacyjną lub cienkie paski styropianu. Również koniecz-
ne jest przeniesienie istniejących szczelin dylatacyjnych ze 
starego podłoża. W celu ograniczenia rys tworzących się  
w wyniku naprężeń skurczowych wycina się dylatacje 
kontrolne w świeżej zaprawie w ciągu 24 godzin od jej  
wylania. Dylatacje kontrolne wykonujemy przy uskokach 
powierzchni, w strefie drzwi oraz w celu dalszego podziału 
powierzchni w większych od 20 m2. 
Gruntowanie 
Należy odpowiednio zagruntować podłoże dla jego wzmoc-
nienia oraz regulacji chłonności ( obniżenia ) podłoża.  
Podłoża o dużej chłonności (szlichty cementowe) oraz pod-
łoża niechłonne (posadzki kamienne, ceramiczne, lastryko) 
należy zagruntować Knauf Specjalnym gruntem do posadzek. 
Zarabianie zaprawy
25 kg Knauf Slim Masa samopoziomującą 1-10 mm wsy-
pać do 6 l czystej wody i rozmieszać aż do uzyskania jed-
norodnej masy (nie dodawać więcej wody!), następnie 
odczekać ok. 5 minut (na odpowietrzenie masy) i całość 
wymieszać ponownie. Do mieszania używać czystych narzę-
dzi oraz mieszadła wolnoobrotowego (max 600 obr./min). 

Przy podłożach krytycznych (np. ogrzewanie podłogowe), 
przed układaniem korka lub parkietu do Knauf Slim Masy 
samopoziomującej 1-10 mm należy dodać Knauf Emulsję 
uelastyczniającą do mas samopoziomujących i klejów (Knauf 
Kleber-und Boden-Elast).
Nanoszenie
Masę należy rozprowadzać pasami, za pomocą pacy 
wspomagać rozpływanie się zaprawy. Nadmiar zaprawy  
rozprowadzić listwą zagarniającą a następnie odpowietrzyć 
wałkiem kolczastym. Maksymalna jednorazowa grubość  
zaprawy wynosi 10 mm. Drugą warstwę nakłada się  
po upływie 4 godzin. Czas zużycia wynosi ok. 20 min. 
Wskazówki uzupełniające

prace należy wykonywać w suchych warunkach,  ■
przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C  
do +25°C, 
w przypadku nanoszenia masy samopoziomującej   ■
z dodatkiem Knauf Emulsja uelastyczniająca do mas 
samopoziomujących i klejów (Knauf Kleber-und Boden-
Elast) na podłoże z ogrzewaniem podłogowym należy 
pamiętać o wyłączeniu tego ogrzewania, 
narzędzia pracy należy przemyć wodą natychmiast   ■
po wykonaniu prac,
świeżą warstwę masy chronić przed nasłonecznieniem  ■
i przeciągami. 

klejenie płytek ceramicznych i z kamienia naturalnego  ■
przy wilgotności < 3%,
klejenie okładzin PCV przy wilgotności < 2,5%. ■

Uwagi
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wil-
gotności względnej powietrza 50%. W innych warunkach 
należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie  
materiału.
Należy chronić naskórek i oczy. W przypadku kontaktu  
materiału z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć 
porady lekarza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostęp-
nym dla dzieci.
Zawartość chromu VI w uwodnionej formie jest poniżej  
2 ppm w przeliczeniu na ogólną sucha masę produktu 
w okresie ważności wyrobu.
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   fax 022/36-95-610 97-427 Rogowiec k. Bełchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   www.knauf-bauprodukte.pl Oddział Warszawa: ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Właściwości Wytyczne stosowania
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Knauf Fibre Masa samopoziomująca specjalna 2-10 mm 
jest suchą, sproszkowaną zaprawą na bazie cementu z wy-
pełniaczami i polimerowymi modyfikatorami. Opracowane 
receptury są poparte wieloletnimi doświadczeniami w labo-
ratoriach badawczych firmy Knauf Bauprodukte. Charakte-
ryzuje się następującymi właściwościami:

zakres stosowania 2-10 mm, ■
wzmocniona włóknami, ■
do ręcznego i maszynowego stosowania,  ■
duża wytrzymałość końcowa (odporna na działanie   ■
kółek krzeseł już od 2 mm), 
gładka powierzchnia dobrze przystosowana do dalszej  ■
obróbki,
szybkie wysychanie bez odprężeń,  ■
bezzapachowy, koloru szarego, ■
po rozrobieniu z wodą samopoziomująca się, płynna  ■
zaprawa, 
na podłogi,  ■
do wnętrz i na zewnątrz (na zewnątrz nie jako warstwa  ■
ostateczna- niezbędne jest pokrycie warstwą wykończe-
niową, np. ceramiczną). 

Zakres stosowania
Knauf Fibre Masa samopoziomująca specjalna 2-10 mm 
służy do wygładzania nierówności podłoży z drewna, płyt 
wiórowych, jastrychów cementowych i anhydrytowych,  
suchych podłóg, posadzek betonowych i kamiennych. Dzię-
ki gładkiej powierzchni stanowi idealne podłoże do okła-
dzin podłogowych lub gotowych elementów podłogowych. 
Knauf  Fibre masę samopoziomującą stosuję się na:

podłoża z jastrychów cementowych,  ■
podłoża z jastrychów cementowych płynnych,  ■
podłoża z jastrychów anhydrytowych,  ■
suche podłogi,  ■
posadzki kamienne,  ■
posadzki betonowe.  ■

Przygotowanie podłoża
Knauf Fibre Masa samopoziomująca specjalna 2-10 mm jako 
masa samopoziomująca wymaga specjalnego przygotowania 
podłoża, oraz wiedzy na temat wylewania rozprowadzania  
i dylatacji wylewki. Brak doświadczenia oraz nieodpowied-
nie przygotowanie podłoża może doprowadzić do popę-
kania, odparzenia lub zbyt dużego odprężenia wylewki. 
Dlatego przed wykonaniem prac należ dokładnie zapoznać 

się z instrukcjami dotyczącymi przygotowania podłoża,  
rozrobieniem masy oraz dylatacji wylewki. Przed wylewaniem 
Knauf Fibre Masa samopoziomująca specjalna 2-10 mm ko-
nieczne jest przeprowadzenie właściwej oceny podłoża i jeśli 
konieczne to również dokonanie jego naprawy, wzmocnienia, 
oczyszczenia. Podłoże musi być nośne, stabilne, czyste, suche i 
mocne. Podłoże betonowe minimum klasy B25 (wiek powyżej  
3 miesięcy i wilgotność < 4%). Jastrych cementowy o wy-
trzymałości minimum > 20MPa (wiek powyżej 1 miesiąca  
i wilgotności < 4%). Podkłady anhydrytowe (wilgotność  
< 0,5%) - przeszlifowane mechanicznie i odkurzone. Wo-
doodporne płyty wiórowe OSB oraz luźne deski należy mocno 
przymocować. Wszelkie zabrudzenia oraz warstwy zmniej-
szające przyczepność należy odpowiednio przygotować lub 
usunąć. Substancje oleiste, tłuszcze, smary, woski, bitumy 
wykluczają odpowiednią przyczepność wylewanej masy sa-
mopoziomującej. Takie substancje należy całkowicie usu-
nąć poprzez skuwanie czy frezowanie. W przypadku pyłów  
i błota - na ogół wystarcza dokładne zamiecenie, mecha-
niczne usuwanie wyschniętych zanieczyszczeń i ostateczne 
odkurzenie. Mechanicznego usunięcia wymagają warstwy 
spoiwa, często obecnego na powierzchni, zdawałoby się, 

Knauf Fibre  
Masa samopoziomująca specjalna 2-10 mm

Katalog produktów
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wytyczne stosowania

Parametry techniczne

Grubość warstwy 2-10 mm 
Orientacyjne zużycie:
 ok. 1,6 kg na m2 przy 1 mm grubości warstwy
Ruch pieszy po* ok. 6 godzin
Układanie okładzin po* ok. 24 godziny 
Pełne obciążenie po* ok. 24 godziny 
Wytrzymałość po 28 dniach: - na ściskanie ≥ 25 N/mm2

 - na zginanie ≥ 7 N/mm2

Przyczepność do betonu > 1,5 N/mm2

Reakcja na ogień A2fl
 * przy +23°C i 50% wilgotności powietrza 
Składowanie 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na 
paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nieusz-
kodzonych opakowaniach. Chronić przed wilgocią, mrozem 
i nasłonecznieniem. 

Opakowanie 
Worki 25 kg Paleta 1050 kg 42 szt. 
Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania 
materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie 
może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. 
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie  
ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwaran-
tuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki  
i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy  
wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się  
niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wyrób zgodny z normą EN 13813:2002 „Podkłady pod-
łogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. 
Właściwości i wymagania” w zakresie wymagań w niej 
określonych, mających wpływ na spełnienie przez obiekty 
budowlane wymagań podstawowych.
Knauf Fibre Masa samopoziomująca specjalna 2-10 jest 
przeznaczona do wykonywania podkładu podłogowego  
na bazie cementu.
Produkt posiada atest higieniczny Państwowego Zakładu 
Higieny.

bardzo mocnego betonu. Takie warstwy nie zapewniają  
odpowiedniej przyczepności, należy je oczyścić poprzez szli-
fowanie stalowymi szczotkami.
Dylatacje  
Przed wylewaniem Knauf Fibre Masa samopoziomująca spe-
cjalna 2-10 mm niezbędne jest wykonanie dylatacji oddzie-
lającej wylaną masę od ściany stosując specjalną brzegową 
taśmę dylatacyjną lub cienkie paski styropianu. Również ko-
nieczne jest przeniesienie istniejących szczelin dylatacyjnych 
ze starego podłoża. W celu ograniczenia rys tworzących się  
w wyniku naprężeń skurczowych wycina się dylatacje  
kontrolne w świeżej zaprawie w ciągu 48 godzin od jej 
wylania. Dylatacje kontrolne wykonujemy przy uskokach  
powierzchni, w strefie drzwi oraz w celu dalszego podziału 
powierzchni w większych od 20 m2. 
Gruntowanie 
Przed wylewaniem Knauf Fibre Masa samopoziomująca specjal-
na 2-10 mm należy odpowiednio zagruntować podłoże dla jego 
wzmocnienia oraz po to aby zapobiec zbyt szybkiemu oddawa-
niu wody do podłoża. Podłoża drewniane należy zagruntować 
Knauf Specjalnym środkiem gruntującym (Knauf Spezialhaft-
grund). Podłoża o dużej chłonności (szlichty cementowe) oraz 
podłoża niechłonne (posadzki kamienne, ceramiczne, lastryko) 
należy zagruntować Knauf Specjalnym gruntem do posadzek. 

Zarabianie zaprawy
25 kg Knauf Fibre Masa samopoziomująca specjalna  
2-10 mm wsypać do 6 l czystej wody i rozmieszać aż do 
uzyskania jednorodnej masy (nie dodawać więcej wody!), 
następnie odczekać ok. 5 minut (na odpowietrzenie masy) 
i całość wymieszać ponownie. Do mieszania używać czy-
stych narzędzi oraz mieszadła wolnoobrotowego (max 600 
obr./min). Przy podłożach krytycznych (np. ogrzewanie 
podłogowe), przed układaniem korka lub parkietu do Knauf 
Fibre Masa samopoziomująca specjalna 2-10 mm należy 
dodać Knauf Emulsję uelastyczniającą do mas samopozio-
mujących i klejów (Knauf Kleber-und Boden-Elast).
Nanoszenie
Masę należy rozprowadzać pasami, za pomocą pacy wspo-
magać rozpływanie się zaprawy. Nadmiar zaprawy roz-
prowadzić listwą zagarniającą a następnie odpowietrzyć 
wałkiem kolczastym. Maksymalna jednorazowa grubość  
zaprawy wynosi 10 mm. Drugą warstwę nakłada się  
po upływie 4 godzin. Czas zużycia wynosi ok. 20 minut. 
Wskazówki uzupełniające

prace należy wykonywać w suchych warunkach,  ■
przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C  
do +25°C, 
w przypadku nanoszenia masy samopoziomującej   ■

z dodatkiem Knauf Emulsja uelastyczniająca do mas 
samopoziomujących i klejów (Knauf Kleber-und Boden-
Elast) na podłoże z ogrzewaniem podłogowym należy 
pamiętać o wyłączeniu tego ogrzewania, 
narzędzia pracy należy przemyć wodą natychmiast   ■
po wykonaniu prac,
świeżą warstwę masy chronić przed nasłonecznieniem  ■
i przeciągami,
klejenie płytek ceramicznych i z kamienia naturalnego  ■
przy wilgotności < 3%,
klejenie okładzin PCV przy wilgotności < 2,5%. ■

Uwagi
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wil-
gotności względnej powietrza 50%. W innych warunkach 
należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie ma-
teriału.
Należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu mate-
riału z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady 
lekarza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci.
Zawartość chromu VI w uwodnionej formie jest poniżej  
2 ppm w przeliczeniu na ogólną sucha masę produktu  
w okresie ważności wyrobu.
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Właściwości Wytyczne stosowania
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Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Knauf Medium Masa samopoziomująca 5-15 mm jest  
suchą, sproszkowaną zaprawą na bazie cementu z wypeł-
niaczami i polimerowymi modyfikatorami. Opracowane 
receptury są poparte wieloletnimi doświadczeniami w labo-
ratoriach badawczych firmy Knauf Bauprodukte. Charakte-
ryzuje się następującymi właściwościami:

zakres stosowania 5-15 mm, ■
do ręcznego i maszynowego stosowania,  ■
duża wytrzymałość końcowa (odporna na działanie   ■
kółek krzeseł już od 5 mm), 
gładka powierzchnia dobrze przystosowana do dalszej  ■
obróbki,
szybkie wysychanie bez odprężeń,  ■
bezzapachowy, koloru szarego, ■
po rozrobieniu z wodą samopoziomująca się, ciekła  ■
zaprawa, 
na podłogi,  ■
do wnętrz i na zewnątrz (na zewnątrz nie jako warstwa  ■
ostateczna- niezbędne jest pokrycie warstwą wykończe-
niową, np. ceramiczną).

Zakres stosowania
Knauf Medium Masa samopoziomująca 5-15 mm służy  
do wyrównywania jastrychów cementowych, suchych podłóg, 
posadzek betonowych i kamiennych. Dzięki gładkiej po-
wierzchni stanowi idealne podłoże do okładzin podłogowych 
lub gotowych elementów podłogowych. Knauf Medium Masę 
samopoziomującą 5-15 mm stosuję się na:

podłoża z jastrychów cementowych,  ■
podłoża z jastrychów cementowych płynnych,  ■
podłoża z jastrychów anhydrytowych,  ■
suche podłogi,  ■
posadzki kamienne,  ■
posadzki betonowe.  ■

Przygotowanie podłoża
Knauf Medium Masa samopoziomująca 5-15 mm jako ma-
sa samopoziomująca wymaga specjalnego przygotowania 
podłoża, oraz wiedzy na temat wylewania rozprowadzania  
i dylatacji wylewki. Brak doświadczenia oraz nieodpowiednie 
przygotowanie podłoża może doprowadzić do popękania, od-
parzenia lub zbyt dużego odprężenia wylewki. Dlatego przed 
wykonaniem prac należ dokładnie zapoznać się z instrukcjami 
dotyczącymi przygotowania podłoża, rozrobieniem masy oraz 
dylatacji wylewki. 

Przed wylewaniem Knauf Medium Masy samopoziomującej 
5-15 mm konieczne jest przeprowadzenie właściwej oce-
ny podłoża oraz dokonania jego naprawy, wzmocnienia, 
oczyszczenia. Podłoże musi być nośne, stabilne, czyste, suche  
i mocne. Podłoże betonowe minimum klasy B25 (wiek powyżej  
3 miesięcy i wilgotność < 4%). Jastrych cementowy o wy-
trzymałości minimum > 20 MPa (wiek powyżej 1 miesiąca  
i wilgotności < 4%). Podkłady anhydrytowe (wilgotność  
< 0,5%) - przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.
Wszelkie zabrudzenia oraz warstwy zmniejszające przyczep-
ność należy odpowiednio przygotować lub usunąć. Substan-
cje oleiste, tłuszcze, smary, woski, bitumy wykluczają odpo-
wiednią przyczepność wylewanej masy samopoziomującej. 
Takie substancje należy całkowicie usunąć poprzez skuwanie 
czy frezowanie. W przypadku pyłów i błota - na ogół wystar-
cza dokładne zamiecenie, mechaniczne usuwanie wyschnię-
tych zanieczyszczeń i ostateczne odkurzenie. Mechaniczne-
go usunięcia wymagają warstwy spoiwa, często obecnego  
na powierzchni, zdawałoby się, bardzo mocnego betonu.  
Takie warstwy nie zapewniają odpowiedniej przyczepności, 
należy je oczyścić poprzez szlifowanie stalowymi szczotkami 
lub grubym papierem ściernym.

Knauf Medium  
Masa samopoziomująca 5-15 mm

Katalog produktów
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Parametry techniczne

Wytyczne stosowania

Dylatacje
Przed wylewaniem Knauf Medium Masy samopoziomującej 
5-15 mm niezbędne jest wykonanie dylatacji oddzielającej 
wylaną masę od ściany stosując specjalną brzegową taśmę 
dylatacyjną lub cienkie paski styropianu. Również koniecz-
ne jest przeniesienie istniejących szczelin dylatacyjnych  
ze starego podłoża. W celu ograniczenia rys tworzących się  
w wyniku naprężeń skurczowych wycina się dylatacje  
kontrolne w świeżej zaprawie w ciągu 24 godzin od jej 
wylania. Dylatacje kontrolne wykonujemy przy uskokach 
powierzchni, w strefie drzwi oraz w celu dalszego podziału 
powierzchni w większych od 20 m2. 
Gruntowanie 
Należy odpowiednio zagruntować podłoże dla jego wzmoc-
nienia oraz regulacji chłonności (obniżenia) podłoża.  
Podłoża o dużej chłonności (szlichty cementowe) oraz pod-
łoża niechłonne (posadzki kamienne, ceramiczne, lastryko) 
należy zagruntować Knauf Specjalnym gruntem do posadzek. 
Zarabianie zaprawy
25 kg Knauf Masy samopoziomującej 5-15 mm wsypać do 
5,5 l czystej wody i rozmieszać aż do uzyskania jednorodnej 
masy (nie dodawać więcej wody!), następnie odczekać ok. 
5 min (na odpowietrzenie masy) i całość wymieszać ponow-

nie. Do mieszania używać czystych narzędzi oraz miesza-
dła wolnoobrotowego (max. 600 obr./min). Przy podłożach 
krytycznych (np. ogrzewanie podłogowe), przed układaniem 
korka lub parkietu do Knauf Medium Masy samopoziomują-
cej 5-15 mm należy dodać Knauf Emulsję uelastyczniającą 
do mas samopoziomujących i klejów (Knauf Kleber-und Bo-
den-Elast).
Nanoszenie
Masę należy rozprowadzać pasami, za pomocą pacy wspo-
magać rozpływanie się zaprawy. Nadmiar zaprawy roz-
prowadzić listwą zagarniającą a następnie odpowietrzyć 
wałkiem kolczastym. Maksymalna jednorazowa grubość 
zaprawy wynosi 15 mm. Drugą warstwę nakłada się po 
upływie 4 godzin. Czas zużycia wynosi ok. 20 min. 
Wskazówki uzupełniające

prace należy wykonywać w suchych warunkach,  ■
przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do 
+25°C,
w przypadku nanoszenia masy samopoziomującej   ■
z dodatkiem Knauf Emulsja uelastyczniająca do mas 
samopoziomujących i klejów (Knauf Kleber-und Boden-
Elast) na podłoże z ogrzewaniem podłogowym należy 
pamiętać o wyłączeniu tego ogrzewania,

narzędzia pracy należy przemyć wodą natychmiast   ■
po wykonaniu prac,
świeżą warstwę masy chronić przed nasłonecznieniem  ■
i przeciągami,
klejenie płytek ceramicznych i z kamienia naturalnego  ■
przy wilgotności < 3%,
klejenie okładzin PCV przy wilgotności < 2,5%. ■

Uwagi
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgot-
ności względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.
Należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu mate-
riału z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć pora-
dy lekarza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym  
dla dzieci.
Zawartość chromu VI w uwodnionej formie jest poniżej  
2 ppm w przeliczeniu na ogólną sucha masę produktu  
w okresie ważności wyrobu.

Grubość warstwy  5-15 mm 
Orientacyjne zużycie:
 ok. 1,6 kg na m2 przy 1 mm grubości warstwy
Ruch pieszy po* ok. 3 godzin 
Układanie okładzin po*  ok. 24 godziny 
Pełne obciążenie po* ok. 24 godziny 
Wytrzymałość po 28 dniach:
 - na ściskanie ≥ 35 N/mm2

 - na zginanie ≥ 7 N/mm2

Przyczepność do betonu zagruntowanego Knauf Specjalnym 
gruntem do posadzek > 1,5 N/mm2

Reakcja na ogień  A2fl
  * przy +23°C i 50% wilgotności powietrza 
Składowanie 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na 
paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nieusz-
kodzonych opakowaniach. Chronić przed wilgocią, mrozem 
i nasłonecznieniem. 

Opakowanie 
Worki 25 kg Paleta 1050 kg 42 szt. 
Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania  
materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie 
może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. 
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie 
ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwaran-
tuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki  
i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wy-
konać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się  
niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wyrób zgodny z normą EN 13813:2002 „Podkłady pod-
łogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. 
Właściwości i wymagania” w zakresie wymagań w niej 
określonych, mających wpływ na spełnienie przez obiekty 
budowlane wymagań podstawowych.
Knauf Medium Masa samopoziomująca 5-15 mm jest 
przeznaczona do wykonywania podkładu podłogowego na  
bazie cementu.
Produkt posiada atest higieniczny Państwowego Zakładu 
Higieny.
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Knauf Solid Masa samopoziomująca 10-40 mm jest suchą, 
sproszkowaną zaprawą na bazie cementu z wypełniaczami 
i polimerowymi modyfikatorami. Opracowane receptury 
są poparte wieloletnimi doświadczeniami w laboratoriach 
badawczych firmy Knauf Bauprodukte. Charakteryzuje się 
następującymi właściwościami:

zakres stosowania 10-40 mm, ■
do ręcznego i maszynowego stosowania,  ■
duża wytrzymałość końcowa (odporna na działanie   ■
kółek krzeseł już od grubości warstwy 10 mm), 
gładka powierzchnia dobrze przystosowana do dalszej  ■
obróbki,
szybkie wysychanie bez odprężeń,  ■
bezzapachowy, koloru szarego, ■
po rozrobieniu z wodą samopoziomująca się, płynna  ■
zaprawa, 
na podłogi, ■
do wnętrz i na zewnątrz (na zewnątrz nie jako warstwa  ■
ostateczna-niezbędne jest pokrycie warstwą wykończe-
niową, np. ceramiczną). 

Zakres stosowania
Knauf Solid Masa samopoziomująca 10-40 mm służy do 
wyrównywania jastrychów cementowych, suchych podłóg, 
posadzek betonowych i kamiennych. Dzięki gładkiej po-
wierzchni stanowi idealne podłoże do okładzin podłogo-
wych lub gotowych elementów podłogowych. Knauf Masę 
samopoziomującą stosuję się na:

podłoża z jastrychów cementowych,  ■
podłoża z jastrychów cementowych płynnych,  ■
podłoża z jastrychów anhydrytowych,  ■
suche podłogi,  ■
posadzki kamienne,  ■
posadzki betonowe.  ■

Przygotowanie podłoża
Knauf Solid Masa samopoziomująca 10-40 mm jako ma-
sa samopoziomująca wymaga specjalnego przygotowania 
podłoża, oraz wiedzy na temat wylewania rozprowadzania  
i dylatacji wylewki. Brak doświadczenia oraz nieodpo-
wiednie przygotowanie podłoża może doprowadzić do  
popękania, odparzenia lub zbyt dużego odprężenia wylewki. 
Dlatego przed wykonaniem prac należ dokładnie zapoznać 
się z instrukcjami dotyczącymi przygotowania podłoża,  

rozrobieniem masy oraz dylatacji wylewki. 
Przed wylewaniem Knauf Solid Masy samopoziomującej 
10-40 mm konieczne jest przeprowadzenie właściwej oceny 
podłoża i jeśli konieczne to również dokonanie jego napra-
wy, wzmocnienia, oczyszczenia. 
Podłoże musi być nośne, stabilne, czyste, suche i mocne. 
Podłoże betonowe minimum klasy B25 (wiek powyżej  
3 miesięcy i wilgotność < 4%). Jastrych cemento-
wy o wytrzymałości minimum > 20 MPa (wiek powyżej  
1 miesiąca i wilgotności < 4%). Podkłady anhydrytowe 
(wilgotność < 0,5%) - przeszlifowane mechanicznie i od-
kurzone.
Wszelkie zabrudzenia oraz warstwy zmniejszające przy-
czepność należy odpowiednio przygotować lub usunąć.  
Substancje oleiste, tłuszcze, smary, woski, bitumy wyklu-
czają odpowiednią przyczepność wylewanej masy samo-
poziomującej. Takie substancje należy całkowicie usunąć 
poprzez skuwanie czy frezowanie. W przypadku pyłów  
i błota - na ogół wystarcza dokładne zamiecenie, mecha-
niczne usuwanie wyschniętych zanieczyszczeń i ostateczne 
odkurzenie. Mechanicznego usunięcia wymagają warstwy 
spoiwa, często obecnego na powierzchni, zdawałoby się, 

Knauf Solid  
Masa samopoziomująca 10-40 mm

Katalog produktów
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Wytyczne stosowania

Parametry techniczne

Gęstość  ok. 1,5 kg/dm3

Temperatura stosowania od +5°C do +35°C
Orientacyjne zużycie przy spoinie 6x6 mm  ok. 12 mb
Czas twardnienia 1-2 mm/dzień
Czas „naskórkowania” 10-25 minut
Odporność na spływanie w temp. 0°C,+50°C, +70°C ≤ 2 mm
Powrót elastyczny przy wydłużeniu 100% ≤ 35%
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu 
na podłożu betonowym

maksymalna siła  ■ ≥ 40 N
maksymalne naprężenie   ■ ≥ 0,07 MPa
wydłużenie względne przy   ■
sile maksymalnej ≥ 220%
charakterystyka zerwania kohezyjne ■

Składowanie 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu w su-
chych warunkach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opa-
kowaniach. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem 
oraz przed mrozem.
Opakowanie 
Kartusze 300 ml Paleta 336 kg 1120 szt.
Kartusze 300 ml Paleta 360 kg 1200 szt.

Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania ma-
teriału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może 
zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz 
podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje 
jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i spo-
sób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać 
własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej 
karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
Wyrób posiada atest higieniczny, aprobatę techniczną  
Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6302/2004.
„Kit akrylowy Knauf Akryl/ Knauf Acryl”.

przerwana, należy wycisnąć odrobinę Knauf Akrylu, tak by 
wystawał z końcówki dozującej. Przed wznowieniem pracy 
trzeba wyciągnąć zaschnięty materiał. Napoczęte opako-
wanie powinno być wykorzystane w możliwie najbliższym 
czasie.
Wskazówki uzupełniające

nie stosować poniżej +5°C i powyżej +35°C, ■
narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą, ■

świeżo nałożoną masę należy chronić przed mrozem,  ■
bezpośrednim działaniem wody i szybkim wyschnięciem.
Świeże zabrudzenia usuwać za pomocą wody. ■

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tem-
peraturze powietrza i podłoża od +5°C do +35°C. Wszel-
kie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności 
względnej powietrza 50%. W innych warunkach parametry 

materiału mogą ulec zmianie. W pomieszczeniach zamkniętych  
należy zapewnić dobrą wentylację. Unikać kontaktu  
z błonami śluzowymi. Zabrudzenia naskórka dokładnie zmy-
wać woda. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać 
je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Chronić przed 
dziećmi. Wyrób chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Właściwości Wytyczne stosowania
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Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
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Knauf Powłoka uszczelniająca bez dodatków bitumicznych 
jest to gotowa do użycia jednoskładnikowa, wysokopla-
styczna płynna masa do uszczelniania powierzchni ścian 
i podłóg pod płytkami okładzinowymi. Charakteryzuje się 
następującymi właściwościami:

łatwa w stosowaniu, ■
dobra przyczepność, ■
wysoko elastyczna, ■
nie zawiera rozpuszczalników, ■
pokrywa rysy do 2 mm szerokości, ■
do stosowanie wewnątrz. ■

Zakres stosowania
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, pral-
niach, kuchniach.
Przygotowanie podłoża
Knauf Powłoka uszczelniająca bez dodatków bitumicz-
nych może być stosowana na nośne podłoża, równe, suche  
i czyste (wolne od substancji zmniejszających przyczepność):

beton (wiek powyżej 28 dni), ■
tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne  ■
(wiek powyżej 14 dni),
płyty kartonowo-gipsowe, ■
podłoża anhydrytowe (wilgotność < 0,5%), gipsowe  ■
(wilgotność < 1%) przeszlifowane mechanicznie,  
odkurzone,
płyty OSB oraz wodoodporne płyty wiórowe   ■
(gr. ≥ 22 mm) przeszlifowane mechanicznie i odpylone.

Wykonanie
Zawartość pojemnika dobrze wymieszać. Podłoże zagrun-
tować Knauf Powłoką uszczelniającą rozcieńczoną wodą  
w proporcji 1:4 i pozostawić do wyschnięcia, ewentualnie 
zagruntować Knauf Środkiem głęboko gruntującym (Knauf 
Tiefengrund). W narożach ścian należy uszczelnić przy po-
mocy Knauf taśmy uszczelniającej (Knauf Flächendichtband) 
wciśniętej w nie wyschniętą powłokę, a otwory przy pomocy 
manszet Knauf. Taśmę uszczelniającą lub manszety pokryć 
Knauf Powłoką uszczelniającą. Odpowiednim narzędziem 
nanieść równomierną warstwę masy na powierzchnie ściany 
i podłogi, nie zostawiając porów. Na trudnych podłożach  
i przy dużych obciążeniach pierwszą warstwę uszczelnia-
jącą nanieść pacą stalową. Po przeschnięciu ok. 3 godzin,  
nanieść drugą warstwę powłoki uszczelniającej przy pomo-
cy wałka. Po całkowitym wyschnięciu warstwy uszczelniają-
cej, po minimum 12 godzinach można układać okładzinę 
z płytek lub płyt ceramicznych na elastycznych zaprawach 
klejowych Knauf. Przy podłożach porowatych zaleca się 
trzykrotne nanoszenie powłoki. Bezpośrednio po użyciu  
dokładnie umyć narzędzia wodą. 

Knauf Powłoka uszczelniająca  
bez dodatków bitumicznych

Katalog produktów
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Parametry techniczne

Gęstość  ok. 1,5 kg/dm3

Temperatura stosowania od +5 °C do +25°C
Orientacyjne zużycie minimalne ilości nanoszenia:

płyty kartonowo-gipsowe  1000 g na 1 m ■ 2

na 1 warstwę  250-350 g na 1 m ■ 2

podkłady chropowate beton  1500-2400 g na 1 m ■ 2

na 1 warstwę  500-800 g na 1 m ■ 2

Składowanie 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na  
paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie 
uszkodzonych opakowaniach. Chronić przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem oraz przed mrozem.

Opakowanie 
Wiadra 25 kg Paleta 600 kg 24 szt.
Wiadra 5 kg Paleta 500 kg 100 szt.
Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania  
materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie 
może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. 
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie 
ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwaran-
tuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki  
i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy 
wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się  
niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wyrób posiada atest higieniczny, aprobatę techniczną  
Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6832/2005. 
„Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji wodochronnych: 
masa Knauf Flächendicht oraz taśma uszczelniająca Knauf 
Flächendichtband”.

Wytyczne stosowania

Nanoszenie masy
Knauf Powłokę uszczelniającą bez dodatków bitumicznych 
należy nakładać przy użyciu wałka, pędzla, pacy stalowej, 
szpachelki.
Wskazówki uzupełniające

nie stosować poniżej +5°C i powyżej +25°C, ■
narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą, ■

Knauf Powłokę uszczelniającą bez dodatków bitumicznych   ■
nie mieszać z innymi materiałami,
świeżo nałożoną masę należy chronić przed bezpośred- ■
nim kontaktem z wodą i szybkim wyschnięciem,

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy  
temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C.  

Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C  
i wilgotności względnej powietrza 50%. W innych warunkach  
należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze wysychanie  
masy. Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako ma-
teriał niebezpieczny. Wyrób przechowywać w miejscu  
niedostępnym dla dzieci. Wyrób chronić przed mrozem  
i nasłonecznieniem. 



   tel. 022/36-95-600 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

   fax 022/36-95-610 97-427 Rogowiec k. Bełchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   www.knauf-bauprodukte.pl Oddział Warszawa: ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   bauprod@knauf.pl
Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Właściwości Wytyczne stosowania

   tel. 022/36-95-600 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

   fax 022/36-95-610 97-427 Rogowiec k. Bełchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   www.knauf-bauprodukte.pl Oddział Warszawa: ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   bauprod@knauf.pl
Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
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Knauf Powłoka uszczelniająca kauczukowo-bitumiczna jest 
to gotowa do użycia jednoskładnikowa, wysokoplastyczna 
płynna masa do uszczelniania powierzchni ścian i podłóg 
pod płytkami okładzinowymi. Charakteryzuje się następu-
jącymi właściwościami:

łatwa w stosowaniu, ■
dobra przyczepność, ■
wysoko elastyczna i wodoszczelna, ■
nie zawiera rozpuszczalników, ■
pokrywa rysy do 2 mm szerokości, ■
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. ■

Zakres stosowania
Knauf Powłokę uszczelniającą kauczukowo-bitumiczną 
stosuje się do uszczelnień oraz izolacji przeciw wilgoci 
 jak i ochrony antykorozyjnej w zakresie wewnętrznym  
i zewnętrznym np. uszczelnienie podkładów gipsowych tj. 
tynków gipsowych, płyt kartonowo-gipsowych (w obrębie 
bryzgów wodnych) ogólne uszczelniania w piwnicach, przy 
fundamentach uszczelnianie płaskich dachów, uszczelnianie 
powierzchni basenów, pływalni pod okładziną ceramiczną, 
ochrona podwozia samochodów, ochrona antykorozyjna 
konstrukcji metalowych. Knauf Powłokę uszczelniającą 
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, itp. Masa uszczelniająca nie jest szkodliwa dla 
zdrowia, neutralna smakowo i zapachowo. 
Przygotowanie podłoża
Knauf Powłoka uszczelniająca kauczukowo-bitumiczna może  
być stosowana na nośne podłoża, równe, suche i czyste 
(wolne od substancji zmniejszających przyczepność):

beton (wiek powyżej 28 dni), ■

tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne  ■
(wiek powyżej 14 dni),
płyty kartonowo-gipsowe, ■
podłoża anhydrytowe (wilgotność < 0,5%), gipso- ■
we (wilgotność < 1%) przeszlifowane mechanicznie,  
odkurzone,
płyty OSB oraz wodoodporne płyty wiórowe (gr.  ■ ≥ 22 mm)  
przeszlifowane mechanicznie i odpylone,
konstrukcje metalowe (odtłuszczone), ■
podłoża o wysokiej chłonności należy zagruntować Knauf  ■
Środkiem głęboko gruntującym (Knauf Tiefergrund).

Wykonanie
Masa uszczelniająca posiada znakomitą przyczepność 
do wszelkich typowych podłoży budowlanych. Zawartość  
pojemnika dobrze wymieszać. Podłoże musi być mocne, 
czyste, bez zabrudzeń olejem lub tłuszczem. Luźne drobiny 
powinny zostać usunięte. Powierzchnie chłonne zagruntować 
Knauf Środkiem głęboko gruntującym (Knauf Tiefengrund).  
Przy powierzchniach z tworzyw sztucznych należy spraw-
dzić przyczepność preparatu. Masę rozprowadzać za 
pomocą zwilżonego pędzla, wałka lub pacy stalowej.  
Potrzebne jest wielowarstwowe nanoszenie masy  

Knauf Powłoka uszczelniająca  
kauczukowo-bitumiczna

Katalog produktów
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Wytyczne stosowania

(minimum dwukrotne). Przy gazobetonie 3 warstwy. Przed 
nanoszeniem kolejnej warstwy należy odczekać 2-3 godzi-
ny, aż do całkowitego wyschnięcia. W narożach ścian należy 
uszczelnić przy pomocy Knauf Taśmy uszczelniającej (Knauf 
Flächendichtband) wciśniętej w nie wyschniętą powłokę,  
a otwory przy pomocy manszet Knauf. Taśmę uszczelnia-
jącą lub manszety pokryć Knauf Powłoką uszczelniającą.  
Warstwy należy nanosić krzyżowo. Po całkowitym  
wyschnięciu warstwy uszczelniającej można układać okładzinę  
z płytek lub płyt ceramicznych na elastycznych zaprawach 
klejowych Knauf. Pełne zabezpieczenie przeciwwilgociowe 
otrzymujemy przy ostatecznej grubości nałożonych warstw 
min. 1mm. Bezpośrednio po użyciu dokładnie umyć narzędzia  
wodą. Nie należy stosować preparatów podczas opadów  
atmosferycznych lub zbyt dużej wilgotności powietrza.

Nanoszenie masy
Knauf Powłokę uszczelniającą kauczukowo-bitumiczną  
należy nakładać przy użyciu wałka, pędzla, pacy stalowej, 
szpachelki.
Wskazówki uzupełniające

nie stosować poniżej +5°C i powyżej +25°C, ■
narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą, ■
Knauf Powłokę uszczelniającą kauczukowo-bitumiczną  ■
nie mieszać z innymi materiałami,
świeżo nałożoną masę należy chronić przed mrozem,   ■
bezpośrednim kontaktem z wodą i szybkim wyschnięciem,
nie stosować w warunkach wysokiej wilgotności oraz  ■
podczas opadów atmosferycznych.

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Wszelkie  
dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności 
względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze wysychanie masy.
Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebez-
pieczny. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci. Wyrób chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. 

Parametry techniczne

Gęstość  ok. 1,5 kg/dm3

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C
Orientacyjne zużycie minimalne ilości nanoszenia:

płyty kartonowo-gipsowe  1000 g na 1 m ■ 2

na 1 warstwę  250-350 g na 1 m ■ 2

podkłady chropowate beton  1500-2400 g na 1 m ■ 2

na 1 warstwę  500-800 g na 1 m ■ 2

Składowanie 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na pa-
letach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszko-
dzonych opakowaniach. Chronić przed bezpośrednim nasło-
necznieniem oraz przed mrozem.

Opakowanie 
Wiadra 25 kg Paleta 600 kg 24 szt.
Wiadra 6 kg Paleta 600 kg 100 szt.
Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania ma-
teriału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może 
zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz 
podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje 
jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i spo-
sób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać 
własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej 
karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wyrób posiada atest higieniczny.
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Właściwości Wytyczne stosowania
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41

02/2009

Kna
uf 

bu
du

jezaufanie

Knauf AF15  
Plastyczna masa uszczelniająca

Knauf Plastyczna masa uszczelniająca jest starannie  
dobraną mieszaniną cementu, wypełniaczy mineralnych 
oraz uelastyczniaczy. Jest to hydraulicznie wiążąca, bez-
rozpuszczalnikowa, wodoszczelna, jednoskładnikowa, wy-
sokoplastyczna zaprawa do bezspoinowego uszczelniania 
powierzchni ścian i podłóg pod płytkami ceramicznymi  
i z kamienia naturalnego. Charakteryzuje się następujący-
mi właściwościami:

łatwa w stosowaniu, ■
dobra przyczepność, ■
wysoko elastyczna, ■
nie zawiera rozpuszczalników, ■
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, ■
wzmocniona włóknem. ■

Zakres stosowania
Knauf Plastyczną masę uszczelniającą stosuje się jako 
uszczelnienie pod okładziny ceramiczne i okładziny z ka-
mienia naturalnego we wnętrzach i na zewnątrz, jako za-
bezpieczenie przed penetracja wilgoci i wody, np. w na-
tryskach, łazienkach, zespołach sanitarnych, pralniach, 
kuchniach, balkonach, tarasach. 
Przygotowanie podłoża
Knauf Plastyczna masa uszczelniająca może być stosowana 
na nośne podłoża, równe, suche i czyste (wolne od substancji  
zmniejszających przyczepność):

beton (wiek powyżej 28 dni), ■
tradycyjne tynki cementowe,   ■
cementowo-wapienne (wiek powyżej 14 dni),
podłoża anhydrytowe (wilgotność < 0,5%),   ■
gipsowe (wilgotność < 1%) - przeszlifowane mecha-
nicznie, odkurzone.

Wykonanie
Zawartość worka wymieszać z czystą wodą, w zależności od 
żądanej konsystencji 4 do 6 litrów. Podłoże chłonne zwilżyć 
wodą. Uszczelnianie powinno przebiegać w dwóch etapach. 
Ostateczna grubość naniesionych warstw powinna wynosić 

w każdym miejscu minimum 2 mm. Przy szpachlowaniu 
zaleca się nałożenie pierwszej warstwy za pomocą gładkiej  
pacy mocno wciskając w podłoże w celu zamknięcia porów.  
Następną warstwę nakładać po ok. 6 godzinach za pomocą  
szpachli zębatej o ząbkach 6 mm. Na koniec wygładzić 
powierzchnię za pomocą gładkiej pacy. W narożach ścian 
należy uszczelnić przy pomocy Knauf Taśmy uszczelniającej  
(Knauf Flächendichtband) wciśniętej w nie wyschniętą  
powłokę, a otwory przy pomocy manszet Knauf. Taśmę 
uszczelniającą lub manszety pokryć Knauf Plastyczną masą 
uszczelniającą. Nakładanie sposobem malowania stosować  
na powierzchniach pionowych. Także w tym przypadku  
wymagane jest nakładanie dwóch warstw w odstępach  
6 godzinnych. Po całkowitym wyschnięciu warstwy uszczel-
niającej można układać okładzinę z płytek lub płyt cera-
micznych na elastycznych zaprawach klejowych Knauf. Przy 
podłożach porowatych zaleca się trzykrotne nanoszenie  
powłoki. Bezpośrednio po użyciu dokładnie umyć narzędzia 
wodą. 
Nanoszenie masy
Knauf Plastyczną masę uszczelniającą należy nakładać przy 
użyciu pędzla, pacy stalowej, szpachelki.

Katalog produktów
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
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Wytyczne stosowania

42

   tel. 022/36-95-600 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

   fax 022/36-95-610 97-427 Rogowiec k. Bełchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   www.knauf-bauprodukte.pl Oddział Warszawa: ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   bauprod@knauf.pl
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Parametry techniczne

Gęstość ok. 1,6 kg/dm3

Temperatura stosowania  od +5°C do +25°C
Proporcje woda/proszek

ok. 4,0 litry wody/25 kg proszku (przy szpachlowaniu) ■
ok. 6,0 litra wody/25 kg proszku (przy malowaniu) ■

Orientacyjne zużycie: 
3,0-3,5 kg przy warstwie 2 mm na 1 m2

Wydajność przy warstwie 2 mm 7, 1 m2 do 8,3 m2/25 kg
Odporność termiczna po wyschnięciu od -20°C do +80°C
Składowanie 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na pa-
letach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszko-
dzonych opakowaniach. 

Opakowanie 
Worki 25 kg Paleta 1050 kg 42 szt.
Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania  
materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może  
zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz 
podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie  
ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje  
jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki  
i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy  
wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się 
niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wyrób posiada atest higieniczny.

Wskazówki uzupełniające
nie stosować poniżej +5°C i powyżej +25°C, ■
narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą, ■
Knauf Plastyczną masę uszczelniającą nie mieszać   ■
z innymi materiałami,
świeżo nałożoną masę należy chronić przed mrozem,   ■
bezpośrednim kontaktem z wodą i szybkim wyschnięciem,
należy wymieszać tylko tyle materiału ile zdążymy wy- ■
robić w ciągu 1 godziny.

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tem-
peraturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C.  
Nałożoną zaprawę należy chronić przed mrozem, opada-
mi atmosferycznymi, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz 
temperaturą powyżej 30°C przez okres ok. 7 dni. Wszelkie  
dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności 
względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze wysychanie masy.
Produkt niepalny. Wyrób przechowywać w miejscu  

niedostępnym dla dzieci. Wyrób chronić przed mrozem  
i nasłonecznieniem. 
Zawartość chromu VI w uwodnionej formie - poniżej 2 ppm 
w przeliczeniu na ogólną sucha masę produktu w okresie 
ważności wyrobu.
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
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Właściwości Wytyczne stosowania
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Knauf Akryl jest to gotowa do użycia jednoskładnikowa, 
wysokoplastyczna masa do wypełniania pęknięć i szczelin 
w tynkach, murach, drewnie, oraz do wypełnień między 
elementami stolarki budowlanej a tynkiem wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się następującymi 
właściwościami:

łatwa w stosowaniu, ■
dobra przyczepność, ■
daje się malować, ■
odporny na działanie warunków atmosferycznych. ■

Zakres stosowania
Knauf Akryl służy do wypełniania spoin, pęknięć i ubyt-
ków we wszelkiego rodzaju murach, tynkach i drewnie. 
Znakomicie nadaje się do uszczelnienia połączeń między 
elementami drewnianymi, z tworzywa sztucznego i alu-
minium (ościeżnice, parapety, listwy przypodłogowe), 
a murem lub tynkiem. Knauf Akryl posiada wysoką przy-
czepność do wszelkich zwartych, porowatych i nasiąkliwych 
materiałów takich jak: gazobeton, gips, piaskowiec, płyty 
wiórowe i gipsowo-kartonowe oraz materiałów takich jak: 
powłoki malarskie, płytki ceramiczne i styropian. Zaleca się 
go do wypełniania szczelin pomiędzy ościeżnicami, a pły-
tami izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków metodą 
lekką-mokrą. Knauf Akryl może być stosowany wewnątrz  
i na zewnątrz budynków, ale tylko do uszczelniania po-
łączeń elementów podlegających minimalnym odkształ-
ceniom. Świeżo zaaplikowany materiał jest odporny na 
opady atmosferyczne. Stwardniały akryl można malować 
wszelkiego rodzaju farbami, oklejać lub szpachlować. Knauf 
Akryl nie nadaje się do wypełniania szczelin dylatacyjnych  
i „pracujących„ pęknięć. Nie powinien być również stosowany  
w miejscach narażonych na trwałe zawilgocenie.

Przygotowanie podłoża
Uszczelniane powierzchnie muszą być suche i wolne od 
tłuszczy, bitumów, pyłów, mogą być lekko wilgotne, ale 
nie mokre, pozostałości poprzednich uszczelnień należy 
usunąć. Zatłuszczone powierzchnie trzeba zmyć rozpusz-
czalnikiem. Zaleca się powiększenie istniejących szczelin  
i pęknięć do przekroju minimum 4x4 mm. Zaleca się aby 
głębokość wypełnienia była równa szerokości szczeliny (nie 
mniejsza jednak niż 4 mm). Szczeliny można okleić taśmą 
samoprzylepną co ułatwi usuwanie zabrudzeń Knauf Akrylem. 
Wykonanie
Odciąć końcówkę kartusza tuż nad gwintem. Nakręcić 
końcówkę dozującą i dociąć ją odpowiednio do szerokości  
wypełnianej szczeliny. Knauf Akryl należy wyciskać z kar-
tusza specjalnym pistoletem. Szczeliny trzeba wypełniać  
w sposób ciągły, nie pozostawiając w nich pustych prze-
strzeni. W ciągu 5 minut powierzchnię wypełnienia należy  
spryskać wodą i wygładzić podobnie zwilżanym na-
rzędziem, usuwając jednocześnie nadmiar materiału.  
Zerwać taśmy samoprzylepne jeśli były stosowane. Świeże  
zabrudzenia Knauf Akrylem należy zmyć wodą, stwardniałe  
można usunąć tylko mechanicznie. Jeśli praca musi być 

Knauf  
Akryl

Katalog produktów
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Wytyczne stosowania

bardzo mocnego betonu. Takie warstwy nie zapewniają  
odpowiedniej przyczepności, należy je oczyścić 
poprzez szlifowanie stalowymi szczotkami.
Dylatacje 
Przed wylewaniem Knauf masy samopoziomującej  
10-40 mm 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 sta-
rego podłoża. W celu ograniczenia rys tworzących się w wy-
niku naprężeń skurczowych wycina się dylatacje kontrolne  
w świeżej zaprawie w ciągu 24 godzin od jej wylania.  
Dylatacje kontrolne wykonujemy przy uskokach powierzchni, 
w strefie drzwi oraz w celu dalszego podziału powierzchni  
w większych od 20 m2. 
Gruntowanie 
Przed wylewaniem Knauf masy samopoziomującej  
10-40 mm należy odpowiednio zagruntować podłoże dla 
jego wzmocnienia oraz po to, aby zapobiec zbyt szybkiemu 
oddawaniu wody do podłoża. Podłoża o dużej chłonności 
(szlichty cementowe) oraz podłoża niechłonne (posadzki 
kamienne, ceramiczne, lastryko) należy zagruntować Knauf 
Specjalnym gruntem do posadzek. 

Zarabianie zaprawy
25 kg Knauf masy samopoziomującej 10-40 mm wsypać 
do 4,25 l czystej wody i rozmieszać aż do uzyskania jed-
norodnej masy (nie dodawać więcej wody!), następnie od-
czekać ok. 5 minut (na odpowietrzenie masy) i całość wy-
mieszać ponownie. Do mieszania używać czystych narzędzi 
oraz mieszadła wolnoobrotowego (max 600 obr./min). Przy 
podłożach krytycznych (np. ogrzewanie podłogowe), przed 
układaniem korka lub parkietu do Knauf masy samopozio-
mującej 10-40 mm należy dodać Knauf Emulsję uelastycz-
niającą do mas samopoziomujących i klejów (Knauf Kleber-
und Boden-Elast).
Nanoszenie
Masę należy rozprowadzać pasami, za pomocą pacy 
wspomagać rozpływanie się zaprawy. Nadmiar zaprawy  
rozprowadzić listwą zagarniającą a następnie odpowietrzyć 
wałkiem kolczastym. Maksymalna jednorazowa grubość za-
prawy wynosi 40 mm. Drugą warstwę nakłada się po upły-
wie 4 godzin. Czas zużycia wynosi ok. 20 minut. 
Wskazówki uzupełniające

prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy  ■
temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C, 
w przypadku nanoszenia masy samopoziomującej   ■
z dodatkiem Knauf Emulsja uelastyczniająca do mas 

samopoziomujących i klejów (Knauf Kleber-und Boden-
Elast) na podłoże z ogrzewaniem podłogowym należy 
pamiętać o wyłączeniu tego ogrzewania, 
narzędzia pracy należy przemyć wodą natychmiast po  ■
wykonaniu prac,
świeżą warstwę masy chronić przed nasłonecznieniem  ■
i przeciągami,
klejenie płytek ceramicznych i z kamienia naturalnego  ■
przy wilgotności < 3%,
klejenie okładzin PCV przy wilgotności < 2,5%. ■

Uwagi
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wil-
gotności względnej powietrza 50%. W innych warunkach 
należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie ma-
teriału.
Należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu mate-
riału z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady 
lekarza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci.
Zawartość chromu VI w uwodnionej formie jest poniżej  
2 ppm w przeliczeniu na ogólną sucha masę produktu 
w okresie ważności wyrobu.

Parametry techniczne

Grubość warstwy 10-40 mm 
Orientacyjne zużycie:
 ok. 1,7 kg na m2 przy 1 mm grubości warstwy
Ruch pieszy po* ok. 3 godzin 
Układanie okładzin po* ok. 24 godziny 
Pełne obciążenie po* ok. 24 godziny 
Wytrzymałość po 28 dniach  - na ściskanie ≥ 25 N/mm2

 - na zginanie ≥ 6 N/mm2

Przyczepność do betonu: > 1,5 N/mm2

Reakcja na ogień A2fl
  * przy +23°C i 50% wilgotności powietrza 
Składowanie 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu  
na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych,  
nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed wilgocią, 
mrozem i nasłonecznieniem. 

Opakowanie 
Worki 25 kg Paleta 1050 kg 42 szt. 
Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania 
materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie 
może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. 
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie  
ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwaran-
tuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki  
i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy  
wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się  
niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wyrób zgodny z normą EN 13813:2002 „Podkłady  
podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. 
Właściwości i wymagania” w zakresie wymagań w niej 
określonych, mających wpływ na spełnienie przez obiekty 
budowlane wymagań podstawowych.
Knauf Masa samopoziomująca 10-40 mm jest przezna-
czona do wykonywania podkładu podłogowego na bazie  
cementu.
Produkt posiada atest higieniczny Państwowego Zakładu 
Higieny.
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Właściwości Wytyczne stosowania
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Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
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Knauf K1 Uni Uniwersalny Klej do płytek ceramicznych 
jest starannie dobraną mieszaniną cementu, kruszyw,  
wypełniaczy mineralnych oraz modyfikatorów. Opracowane 
receptury są poparte wieloletnimi doświadczeniami w labo-
ratoriach badawczych firmy Knauf Bauprodukte. Charakte-
ryzuje się następującymi właściwościami:

mrozoodporna, ■
wodoodporna, ■
łatwa w użyciu, ■
na ściany i podłogi, ■
wydajna. ■

Zakres stosowania
Wysoko wartościowa, zawierająca cement, cienkowarstwowa  
zaprawa, jakościowo kontrolowana, odporna na mróz  
i wodę. Zalecana do mocowania ściennych i podłogowych 
płytek ceramicznych. Zgodnie z normą PN-EN 12004  
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Do punktowego 
albo pasmowego klejenia płyt gipsowo-kartonowych, płyt 
do lekkiej zabudowy. Po dodaniu Knauf Emulsji uela-
styczniającej do mas samopoziomujących i klejów (Knauf  
Kleber- und Boden-Elast) nadaje się do zastosowania na 
podłożach krytycznych (tarasy, balkony, przy kładzeniu płytki  
na płytkę, na wodoodporne płyty wiórowe, na ogrzewanie  
podłogowe, do klejenia gresu, płyt dźwiękochłonnych.
Przygotowanie podłoża
Knauf K1 Uni Uniwersalny Klej do płytek ceramicznych można  
stosować na nośne, zwarte, suche, mocne, czyste i wolne  
od kurzu i pyłu oraz innych środków zapobiegających przyle-
ganiu (np. olej, klej do tapet itp.) podłoża: 
Wewnątrz budynków:

płyty gipsowo-kartonowe zagruntowane Knauf Środkiem  ■
głęboko gruntującym (Knauf Tiefengrund),
mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie przeszlifowane   ■

papierem ściernym, odpylone oraz zagruntowane Knauf 
Środkiem głęboko gruntującym (Knauf Tiefengrund),
beton komórkowy, odpylony zagruntowane Knauf Środ- ■
kiem głęboko gruntującym (Knauf Tiefengrund),
podłoża anhydrytowe (wilgotność < 0,5%), gipso- ■
we (wilgotność < 1%) przeszlifowane mechanicznie,  
odkurzone i zagruntowane Knauf Środkiem głęboko grun-
tującym (Knauf Tiefengrund),
płyty OSB oraz wodoodporne płyty wiórowe   ■
(gr. ≥ 22 mm) przeszlifowane mechanicznie i za-
gruntowane Knauf Specjalnym środkiem gruntującym  
(Knauf Spezialhaftgrund),
istniejące płytki ceramiczne oczyszczone, odtłuszczone   ■
i zagruntowane Knauf Specjalnym środkiem gruntującym 
(Knauf Spezialhaftgrund). 

Wewnątrz i zewnątrz budynków:
jastrychy i tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne   ■
(wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%) zagrunto-
wane Knauf Środkiem głęboko gruntującym (Knauf  
Tiefengrund),
beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność  ■ ≤ 4%) 
zagruntować Knauf Emulsją przyczepną (Knauf  

Knauf K1 Uni  
Uniwersalny klej do płytek ceramicznych

Katalog produktów
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Wytyczne stosowania

Parametry techniczne

Gęstość nasypowa ok. 1,5 kg/dm3

Proporcje woda/proszek 6,5 litra wody/25 kg proszku
Temperatura stosowania  od +5°C do +25°C
Czas dojrzewania  10 minut
Czas obróbki*  ok. 5 godzin
Czas układania*  do 20 minut
Czas korekty*  ok. 10 minut
Ruch pieszy  po ok. 2 dniach
Fugowanie  po ok. 2 dniach
Pełne obciążenie*  po ok. 7 dniach
Grubość warstwy  od 2 do 5 mm
Orientacyjne zużycie przy:

wymiar zębów pacy 4 mm  ok. 2,0 kg/m ■ 2

wymiar zębów pacy 6 mm  ok. 3,0 kg/m ■ 2

wymiar zębów pacy 8 mm  ok. 4,0 kg/m ■ 2

od 2 do 4 kg/m2 w zależności od wielkości płytek i zębów 
szpachli.

Odporność termiczna  -20°C do +70°C 
Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): 
przyczepność ≥ 0,5 N/mm2 po czasie nie krótszym niż 20 minut
Przyczepność (wg normy PN-EN 12004):

początkowa:   ■ ≥  0,5 N/mm2

po zanurzeniu w wodzie:   ■ ≥  0,5 N/mm2

po starzeniu termicznym:   ■ ≥  0,5 N/mm2

po cyklach zamrażania i rozmrażania:   ■ ≥  0,5 N/mm2 
* przy 23°C i 50% wilgotności powietrza.
Składowanie 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na pa-
letach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszko-
dzonych opakowaniach.
Opakowanie 
Worki 25 kg Paleta 1050 kg 42 szt.

Wyrób zgodny z normą PN-EN 12004:2002 Kleje do  
płytek. Definicje i wymagania techniczne.
Knauf Klej K1 Uni jest zaprawą cementową (C) o normal-
nych parametrach (1) i zmniejszonym spływie (T). Klej  
cementowy normalnie wiążący o zmniejszonym spływie 
C1T. Produkt posiada atest higieniczny. 

Haftemulsion)  rozcieńczoną wodą w proporcji 1:2,
pozostałe ścisłe i gładkie podłoża mineralne zagrun- ■
tować Knauf Emulsją przyczepną (Knauf Haftemulsion)  
rozcieńczoną wodą w proporcji 1:2.

Zarabianie zaprawy
25 kg Knauf K1 Uni Uniwersalnego Kleju do płytek ce-
ramicznych rozmieszać w około 6,5 l czystej wody  
lub roztworu wodnego Knauf Emulsji uelastyczniającej 
do mas samopoziomujących i klejów (Knauf Kleber- und  
Boden-Elast). Należy odczekać ok. 10 minut i całość wymie-
szać ponownie, ewentualnie regulując konsystencję wodą  
albo proszkiem. Czas przerabiania uzyskanej masy wynosi  
ok. 5 godzin.
Nanoszenie zaprawy 
Knauf K1 Uni Uniwersalny klej do płytek ceramicz-
nych nanosić na podłoże za pomocą pacy zębatej.  
Dobór pacy uzależniony jest od wykonywanych prac. Przy 
owierzchniach mało obciążonych wskazane jest, aby po-
wierzchnia przyklejanej płytki była pokryta w min. 70%  
powierzchni. Przy powierzchniach o dużym obcią-
żeniu i na zewnątrz, spodnią część płytki pokryć w 

100% klejem. Czas kładzenia płytek max. 20 minut.  
Jeśli tworzy się kożuch (dotknąć powierzchnię kleju  
i sprawdzić jego lepkość palcem) należy ponownie nałożyć 
klej. Ułożenie płytek można jeszcze przez ok. 10 minut  
korygować. Fugować dopiero po wyschnięciu kleju. Chodze-
nie po płytkach oraz fugowanie: najwcześniej po 2 dniach.
Stosowanie zaprawy na podłożach krytycznych: Knauf  
K1 Uni Uniwersalny Klej do płytek ceramicznych nale-
ży wymieszać z wodnym roztworem Knauf Emulsji uela-
styczniającej do mas samopoziomujących i klejów (Knauf  
Kleber- und Boden-Elast). Po wstępnym całopowierzchnio-
wym wyszpachlowaniu podłoża (ok. 3 mm) uzyskuje się 
wodoszczelne przyklejenie.
Wskazówki uzupełniające

nie przerabiać przy temperaturze poniżej +5°C, ■
przed położeniem płytek należy uruchomić ogrzewanie  ■
podłogowe. Wyłączyć ogrzewanie 24 godziny przed  
kładzeniem płytek na podłogę albo zmniejszyć do  
temperatury +15°C,
przy dużych powierzchniach na zewnątrz należy zapla- ■
nować szczeliny dylatacyjne,

narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą. ■
Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tem-
peraturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C.  
Nałożoną zaprawę należy chronić przed mrozem, opada-
mi atmosferycznymi, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz 
temperaturą powyżej 30°C przez okres ok. 2 tygodnie i jest 
to czas hydraulicznego wiązania zaprawy. Wszelkie dane 
odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności względ-
nej powietrza 50%. W innych warunkach należy uwzględ-
nić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.
Knauf K1 Uni Uniwersalny Klej do płytek ceramicznych  
ma właściwości drażniące, a zawartość cementu powoduje,  
że po wymieszaniu z wodą wyrób ma odczyn alkaliczny.  
W związku z tym należy chronić skórę i oczy. W przypadku  
kontaktu materiału z oczami, płukać je obficie wodą  
i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób przechowywać  
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zawartość chromu  
VI w uwodnionej formie - poniżej 2 ppm w przeliczeniu  
na ogólną sucha masę produktu w okresie ważności wyrobu.

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2TE
wysoka 

wytrzymałość i elastyczność
wyeliminowany spływ 
wydłużony czas otwarty

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG2

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2FT
szybkowiążący

wysoka wytrzymałość
wyeliminowany spływ 

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2FTE
szybkowiążący

o zmniejszonym spływie
wysoka odporność na ścieranie

niska chłonność wody

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG2ArW
wysoka 

wytrzymałość i elastyczność
wyjątkowa odporność na ścieranie

i zmniejszona absorpcja wody

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C1T
 wyeliminowany spływ

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C1E
wydłużony czas otwarty

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG1

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C1

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2E
wysoka wytrzymałość

wydłużony czas otwartynormalnie 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.
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Właściwości Wytyczne stosowania
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Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
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Knauf K2 Gres klej do płytek gresowych jest starannie do-
braną mieszaniną cementu, kruszyw, wypełniaczy mineral-
nych oraz modyfikatorów. Opracowane receptury są poparte 
wieloletnimi doświadczeniami w laboratoriach badawczych 
firmy Knauf Bauprodukte. Charakteryzuje się następującymi 
właściwościami:

wysoka przyczepność do płytek gresowych, ■
wydłużony czas otwarty, ■
łatwy i wygodny w użyciu,  ■
ekonomiczne zużycie, ■
cienkowarstwowy, ■
mrozoodporny, ■
wodoodporny. ■

Zakres stosowania
Wysoko wartościowa, zawierająca cement, cienkowarstwo-
wa zaprawa, jakościowo kontrolowana, odporna na mróz 
i wodę. Zalecana do mocowania ściennych i podłogowych 
płytek gresowych w tym płyt wielkoformatowych oraz  
innych gresowych okładzin ceramicznych. Zgodnie z normą 
PN-EN 12004 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Przygotowanie podłoża
Knauf K2 Gres klej do płytek gresowych można stosować 
na nośne, zwarte, suche, mocne, czyste i wolne od kurzu  
i pyłu oraz innych środków zapobiegających przyleganiu 
(np. olej, klej do tapet itp.) podłoża:
Wewnątrz budynków:

płyty gipsowo-kartonowe zagruntowane Knauf Środkiem   ■
głęboko gruntującym (Knauf Tiefengrund),
mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie prze- ■
szlifowane papierem ściernym, odpylone oraz zagrun-
towane  Knauf Środkiem głęboko gruntującym (Knauf 
Tiefengrund),
beton komórkowy, odpylony zagruntowane Knauf Środkiem   ■
głęboko gruntującym (Knauf Tiefengrund),
podłoża anhydrytowe (wilgotność < 0,5%), gipso- ■

we (wilgotność < 1%) przeszlifowane mechanicznie,  
odkurzone i zagruntowane Knauf Środkiem głęboko 
gruntującym (Knauf Tiefengrund).

Wewnątrz i zewnątrz budynków:
beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność  ■ ≤ 4%)  
zagruntować Knauf Emulsją przyczepną (Knauf  
Haftemulsion) rozcieńczoną wodą w proporcji 1:2,
jastrychy i tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne   ■
(wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%) zagrunto-
wane Knauf Środkiem głęboko gruntującym (Knauf  
Tiefengrund),
pozostałe ścisłe i gładkie podłoża mineralne zagrun- ■
tować Knauf Emulsją przyczepną (Knauf Haftemulsion)  
rozcieńczoną wodą w proporcji 1:2.

Zarabianie zaprawy
25 kg Knauf K2 Gres kleju do płytek gresowych rozmieszać  
w około 6,5 l czystej wody. Należy odczekać ok. 5 minut  
i całość wymieszać ponownie, ewentualnie regulując konsy-
stencję wodą albo proszkiem. Czas przerabiania uzyskanej 
masy wynosi ok. 3 godzin.
Nanoszenie zaprawy
Knauf K2 Gres klej do płytek gresowych nanosić na podłoże 

Knauf K2 Gres  
Klej do płytek gresowych

Katalog produktów
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
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Parametry techniczne

Gęstość nasypowa  ok. 1,5 kg/dm3

Proporcje woda/proszek  ok. 6,5 litra wody/25 kg proszku
Temperatura stosowania  od +5°C do +25°C
Czas dojrzewania  5 minut
Czas obróbki*  ok. 3 godzin
Czas układania*  do 30 minut
Czas korekty*  ok. 10 minut
Ruch pieszy  po ok. 3 dniach
Fugowanie na ścianach po ok. 2 dniach, na posadzkach nie 
wcześniej niż po 3 dniach.
Pełne obciążenie*  po ok. 7 dniach
Grubość warstwy  od 2 do 5 mm
Orientacyjne zużycie przy:

wymiar zębów pacy 4 mm  ok. 2,0 kg/m ■ 2

wymiar zębów pacy 6 mm  ok. 3,0 kg/m ■ 2

wymiar zębów pacy 8 mm  ok. 4,0 kg/m ■ 2

Odporność termiczna  od -20°C do +70°C 
Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): 
przyczepność  ≥ 0,5 N/mm2

po czasie nie krótszym niż 30 minut
Przyczepność (wg normy PN-EN 12004):

początkowa   ■ ≥ 1,0 N/mm2

po zanurzeniu w wodzie  ■ ≥ 0,5 N/mm2

po starzeniu termicznym  ■ ≥ 0,5 N/mm2

po cyklach zamrażania i rozmrażania  ■ ≥ 0,5 N/mm2

* przy 23°C i 50% wilgotności powietrza.

Składowanie 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na pa-
letach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszko-
dzonych opakowaniach.
Opakowanie 
Worki 25 kg Paleta 1050 kg 42 szt. 
Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania ma-
teriału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może  
zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz  
podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką  
budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość 
wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób  
jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne  
próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty 
technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wyrób zgodny z normą PN-EN 12004:2002 Kleje do pły-
tek. Definicje i wymagania techniczne.
Knauf K2 Gres klej do płytek gresowych jest zaprawą ce-
mentową (C) o normalnych parametrach (1) z wymaganiem  
dodatkowego czasu otwartego (E). Klej cementowy normalnie  
wiążący z wymaganiem dodatkowym czasu otwartego C1E. 
Produkt posiada atest higieniczny. 

Wytyczne stosowania

za pomocą pacy zębatej. Dobór pacy uzależniony jest od 
wykonywanych prac. Klej nanosić na powierzchnie płytki tak 
aby po dociśnięciu była pokryta w min. 90% powierzchni. 
Przy powierzchniach o dużym obciążeniu, na zewnątrz oraz 
trwale narażone na wilgoć , przyklejać tak aby spodnia 
część płytki była pokryta w 100% klejem. Czas kładzenia 
płytek max. 30 minut. Jeśli tworzy się kożuch (dotknąć 
powierzchnię kleju i sprawdzić jego lepkość palcem) nale-
ży ponownie nałożyć klej. Ułożenie płytek można jeszcze 
przez ok. 10 min. korygować. Płytki na ścianach spoino-
wać materiałami Knauf nie wcześniej niż po 2 dniach,  
a płytki na posadzkach po 3 dniach.
Wskazówki uzupełniające

nie przerabiać przy temperaturze poniżej +5°C, ■

przed położeniem płytek należy uruchomić ogrzewanie  ■
podłogowe. Wyłączyć ogrzewanie 24 godziny przed  
kładzeniem płytek na podłogę albo zmniejszyć do tem-
peratury +15°C,
przy dużych powierzchniach na zewnątrz należy zapla- ■
nować szczeliny dylatacyjne,
narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą. ■

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tem-
peraturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C.  
Nałożoną zaprawę należy chronić przed mrozem, opada-
mi atmosferycznymi, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz 
temperaturą powyżej 30°C przez okres ok. 2 tygodni i jest 
to czas hydraulicznego wiązania zaprawy. Wszelkie dane 

odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności względ-
nej powietrza 50%. W innych warunkach należy uwzględ-
nić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.
Knauf K2 Gres klej do płytek gresowych ma właściwości 
drażniące, a zawartość cementu powoduje, że po wymie-
szaniu z wodą wyrób ma odczyn alkaliczny. W związku  
z tym należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu  
materiału z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady  
lekarza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym  
dla dzieci.
Zawartość chromu VI w uwodnionej formie - poniżej 2 ppm 
w przeliczeniu na ogólną sucha masę produktu w okresie 
ważności wyrobu.

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2TE
wysoka 

wytrzymałość i elastyczność
wyeliminowany spływ 
wydłużony czas otwarty

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG2

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2FT
szybkowiążący

wysoka wytrzymałość
wyeliminowany spływ 

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2FTE
szybkowiążący

o zmniejszonym spływie
wysoka odporność na ścieranie

niska chłonność wody

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG2ArW
wysoka 

wytrzymałość i elastyczność
wyjątkowa odporność na ścieranie

i zmniejszona absorpcja wody

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C1T
 wyeliminowany spływ

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C1E
wydłużony czas otwarty

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG1

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C1

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2E
wysoka wytrzymałość

wydłużony czas otwartynormalnie 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.
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Właściwości Wytyczne stosowania

   tel. 022/36-95-600 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

   fax 022/36-95-610 97-427 Rogowiec k. Bełchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   www.knauf-bauprodukte.pl Oddział Warszawa: ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   bauprod@knauf.pl
Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

49

02/2009

Kna
uf 

bu
du

jezaufanie

Knauf K3 Format klej do płytek posadzkowych jest starannie  
dobraną mieszaniną cementu, kruszyw, wypełniaczy  
mineralnych oraz modyfikatorów. Opracowane receptury 
są poparte wieloletnimi doświadczeniami w laboratoriach 
badawczych firmy Knauf Bauprodukte. Charakteryzuje się 
następującymi właściwościami:

wydłużony czas otwarty, ■
łatwy i wygodny w użyciu,  ■
mrozoodporny, ■
wodoodporny. ■

Zakres stosowania
Wysoko wartościowa, zawierająca cement zaprawa uszla-
chetniona tworzywem sztucznym, jakościowo kontrolowana, 
odporna na mróz i wodę. Zalecana do mocowania podłogo-
wych płytek ceramicznych. Zgodnie z normą PN-EN 12004 
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Do układania  
ceramicznych płytek podłogowych, gresu i nieprzezro-
czystych płytek z kamienia naturalnego. Do klejenia bez 
pustych przestrzeni pod płytkami. Odporna na mróz. 
Przeznaczona na tarasy i balkony, optymalnie przewo-
dzi ciepło przy ogrzewaniu podłogowym. Idealna do pły-
tek wielkoformatowych. Doskonała na wszelkie podłoża  
budowlane (beton, jastrych cementowy i asfalt lany, na ogrze-
wanie podłogowe, płyty cementowo-włóknowe, gipsowe,  
gipsowo-włóknowe i suche podłogi).
Przygotowanie podłoża
Knauf K3 Format Klej do płytek posadzkowych można  
stosować na nośne, zwarte, suche, mocne, czyste i wolne od kurzu  
i pyłu oraz innych środków zapobiegających przyleganiu  
(np. olej, itp.) podłoża: 
Wewnątrz budynków:

płyty gipsowo-włóknowe - zagruntowane Knauf Środkiem  ■

głęboko gruntującym (Knauf Tiefengrund),
płyty cementowo-włóknowe zagruntowane Knauf   ■
Środkiem głęboko gruntującym (Knauf Tiefengrund),
mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie przeszlifowane   ■
papierem ściernym, odpylone oraz zagruntowane Knauf 
Środkiem głęboko gruntującym (Knauf Tiefengrund),
suche podłogi z płyt gipsowych zagruntowane Knauf  ■
Środkiem głęboko gruntującym (Knauf Tiefengrund),
podłoża anhydrytowe (wilgotność < 0,5%), gipso- ■
we (wilgotność < 1%) przeszlifowane mechanicznie,  
odkurzone i zagruntowane Knauf Środkiem głęboko 
gruntującym (Knauf Tiefengrund),
płyty OSB oraz wodoodporne płyty wiórowe (gr.   ■
≥ 22 mm) przeszlifowane mechanicznie i zagruntowane  
Knauf Specjalnym środkiem gruntującym (Knauf  
Spezialhaftgrund) rozcieńczony wodą w proporcji 1:1.

Wewnątrz i zewnątrz budynków:
beton lany(wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność  ■ ≤ 4%) 
zagruntować Knauf Specjalnym środkiem gruntującym 
(Knauf Spezialhaftgrund),
asfalt lany zagruntować Knauf Specjalnym środkiem  ■
gruntującym (Knauf Spezialhaftgrund).

Knauf K3 Format  
Klej do płytek posadzkowych

Katalog produktów
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Parametry techniczne

Gęstość nasypowa ok. 1,5 kg/dm3

Proporcje woda/proszek 
ok.6,0 l wody/25 kg proszku (konsystencja gęsta) ■
ok.7,5 l wody/25 kg proszku (konsystencja płynna) ■

Temperatura stosowani od +5°C do +25°C
Czas dojrzewania  5 minut
Czas obróbki*  ok. 4 godzin
Czas układania*  do 30 minut
Czas korekty*  ok. 10 minut
Ruch pieszy  po ok. 2 dniach
Fugowanie  po ok. 2 dniach
Pełne obciążenie*  po ok. 7 dniach
Grubość warstwy  od 2 do 15 mm
Orientacyjne zużycie:
 ok. 3,8 kg/m2  przy 8 mm zębów szpachli
Odporność termiczna  -20°C do +70°C 
Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): 
przyczepność  ≥ 0,5 N/mm2 po czasie nie krótszym niż 30 minut
Przyczepność (wg normy PN-EN 12004):

początkowa  ■ ≥ 1,0 N/mm2

po zanurzeniu w wodzie  ■ ≥ 1,0 N/mm2

po starzeniu termicznym  ■ ≥ 1,0 N/mm2

po cyklach zamrażania i rozmrażania  ■ ≥ 1,0 N/mm2 
* przy 23°C i 50% wilgotności powietrza.

Składowanie 
Do 15 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na  
paletach, w suchych, chłodnych warunkach i w oryginalnych,  
nie uszkodzonych opakowaniach.
Opakowanie 
Worki 25 kg Paleta 1050 kg 42 szt.
Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania ma-
teriału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może 
zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz 
podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje 
jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i spo-
sób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać 
własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej 
karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wyrób zgodny z normą PN-EN 12004:2002 Kleje do pły-
tek. Definicje i wymagania techniczne.
Knauf K3 Format kleju do płytek posadzkowych jest za-
prawą cementową (C) o podwyższonych parametrach (2)  
i przedłużonym czasie otwartym (E). Klej cementowy  
o podwyższonych parametrach, z wymaganiem dodatkowym 
czasu otwartego C2E. Produkt posiada atest higieniczny.

Wytyczne stosowania

Zarabianie zaprawy
25 kg Knauf K3 Format kleju do płytek posadzkowych  
rozmieszać w od około 6,0 l (konsystencja gęsta) do 7,5 l  
(konsystencja płynna) czystej wody mieszadłem wolnoobro-
towym (max. 600 obr./min). Należy odczekać ok. 5 minut  
i całość wymieszać ponownie, ewentualnie regulując  
konsystencję wodą albo proszkiem. 
Czas przerabiania uzyskanej masy wynosi ok. 4 godzin.
Nanoszenie zaprawy
Knauf K3 Format kleju do płytek posadzkowych nanosić  
na podłoże za pomocą szpachli lub kielni i przeczesać  
za pomocą pacy zębatej. Dobór pacy uzależniony jest od 
wykonywanych prac. Płytki układać na powierzchni kleju, 
nie ostukujemy ich, gdy używamy kleju w konsystencji 
płynnej. Czas kładzenia płytek max. 30 minut. Jeśli tworzy  
się kożuch (dotknąć powierzchnię kleju i sprawdzić jego 
lepkość palcem) należy ponownie nałożyć klej. Ułożenie  
płytek można jeszcze przez ok. 10 minut korygować.  

Fugować dopiero po wyschnięciu kleju. Chodzenie po płytkach  
oraz fugowanie: najwcześniej po 2 dniach.
Wskazówki uzupełniające

nie przerabiać przy temperaturze poniżej +5°C, ■
przed położeniem płytek należy uruchomić ogrzewanie  ■
podłogowe. Wyłączyć ogrzewanie 24 godziny przed  
kładzeniem płytek na podłogę albo zmniejszyć do tempe-
ratury +15°C. Dopiero po ok. 28 dniach można nastawić  
ogrzewanie stopniowo na wyższą temperaturę,
przy dużych powierzchniach należy zaplanować szczeliny   ■
dylatacyjne (w zależności od materiału i nasłonecznienia: 
co 2,5 do 5 m),
narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą. ■

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Nałożoną 
zaprawę należy chronić przed mrozem, opadami atmosfe-
rycznymi, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz temperaturą  

powyżej 30°C przez okres ok. 2 tygodnie i jest to czas  
hydraulicznego wiązania zaprawy. Wszelkie dane odnoszą 
się do temperatury +23°C i wilgotności względnej powietrza  
50%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub 
wolniejsze twardnienie materiału.
Knauf K3 Format klej do płytek posadzkowych ma właści-
wości drażniące, a zawartość cementu powoduje, że po wy-
mieszaniu z wodą wyrób ma odczyn alkaliczny. 
W związku z tym należy chronić skórę i oczy. W przypad-
ku kontaktu materiału z oczami, płukać je obficie wodą  
i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci.
Zawartość chromu VI w uwodnionej formie - poniżej 2 ppm 
w przeliczeniu na ogólną sucha masę produktu w okresie 
ważności wyrobu.

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2TE
wysoka 

wytrzymałość i elastyczność
wyeliminowany spływ 
wydłużony czas otwarty

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG2

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2FT
szybkowiążący

wysoka wytrzymałość
wyeliminowany spływ 

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2FTE
szybkowiążący

o zmniejszonym spływie
wysoka odporność na ścieranie

niska chłonność wody

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG2ArW
wysoka 

wytrzymałość i elastyczność
wyjątkowa odporność na ścieranie

i zmniejszona absorpcja wody

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C1T
 wyeliminowany spływ

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C1E
wydłużony czas otwarty

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG1

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C1

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2E
wysoka wytrzymałość

wydłużony czas otwartynormalnie 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.
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Knauf K4 Flex Elastyczy klej do płytek jest starannie do-
braną mieszaniną cementu, kruszyw, wypełniaczy mineral-
nych oraz modyfikatorów. Opracowane receptury są poparte 
wieloletnimi doświadczeniami w laboratoriach badawczych 
firmy Knauf Bauprodukte. Charakteryzuje się następującymi 
właściwościami:

 elastyczny, ■
 wydłużony czas otwarty, ■
możliwość układania na istniejące płytki, ■
łatwy i wygodny w użyciu,  ■
mrozoodporny, ■
wodoodporny. ■

Zakres stosowania
Wysoko wartościowa, zawierająca cement, cienkowarstwo-
wa zaprawa, jakościowo kontrolowana, odporna na mróz 
i wodę. Zalecana do mocowania ściennych i podłogowych 
płytek ceramicznych. Zgodnie z normą PN-EN 12004  
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Szczególnie polecana  
do stosowania na mocno obciążonych powierzchniach nadaje  
się do zastosowania na podłożach takich jak: tarasy, balkony,  
jastrychy z ogrzewaniem podłogowym, do klejenia gresu 
oraz płyt kamiennych. 
Przygotowanie podłoża
Knauf K4 Flex Elastyczy klej do płytek  można stosować na 
nośne, zwarte, suche, mocne, czyste i wolne od kurzu i pyłu 
oraz innych środków zapobiegających przyleganiu (np. olej, 
klej do tapet itp.) podłoża: 
Wewnątrz budynków:

płyty gipsowo-kartonowe zagruntowane Knauf Środ- ■
kiem głęboko gruntującym (Knauf Tiefengrund),
mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie prze- ■
szlifowane papierem ściernym, odpylone oraz zagrun-
towane Knauf Środkiem głęboko gruntującym (Knauf 
Tiefengrund),

beton komórkowy, odpylony zagruntowane Knauf Środ- ■
kiem głęboko gruntującym (Knauf Tiefengrund),
podłoża anhydrytowe (wilgotność < 0,5%), gipso- ■
we (wilgotność < 1%) przeszlifowane mechanicznie,  
odkurzone i zagruntowane Knauf Środkiem głęboko 
gruntującym(Knauf Tiefengrund),
płyty OSB oraz wodoodporne płyty wiórowe (gr.  ■ ≥ 22 mm) 
przeszlifowane mechanicznie i zagruntowane Knauf  
Specjalnym środkiem gruntującym (Knauf Spezialhaft-
grund) rozcieńczony wodą w proporcji 1:1.

Wewnątrz i zewnątrz budynków:
beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność  ■ ≤ 4%)  
zagruntować Knauf Emulsją przyczepną (Knauf Hafte-
mulsion) rozcieńczoną wodą w proporcji 1:2,
jastrychy i tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne  ■
(wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%) zagruntowane 
Środkiem głęboko gruntującym (Knauf Tiefengrund),
pozostałe ścisłe i gładkie podłoża mineralne zagrun- ■
tować Knauf Emulsją przyczepną (Knauf Haftemulsion)  
rozcieńczoną wodą w proporcji 1:2.

Knauf K4 Flex  
Elastyczny klej do płytek

Katalog produktów
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Parametry techniczne

Gęstość nasypowa ok. 1,5 kg/dm3

Proporcje mieszania
woda/proszek 7,5 litra wody/25 kg proszku ■
woda/proszek 1,5 litra wody/5 kg proszku ■

Temperatura stosowania  od +5°C do +25°C
Czas dojrzewania  5 minut
Czas obróbki*  ok. 4 godzin
Czas układania*  do 30 minut
Czas korekty*  ok. 10 minut
Ruch pieszy po  ok. 2 dniach
Fugowanie po  ok. 2 dniach
Pełne obciążenie*  po ok. 7 dniach
Grubość warstwy  od 2 do 5 mm
Orientacyjne zużycie przy:

wymiar zębów pacy 4 mm  ok. 2,0 kg/m ■ 2

wymiar zębów pacy 6 mm  ok. 3,0 kg/m ■ 2

wymiar zębów pacy 8 mm  ok. 4,0 kg/m ■ 2

Odporność termiczna  -20°C do +70°C 
Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): 
przyczepność  ≥ 0,5 N/mm2 po czasie nie krótszym niż 30 minut
Przyczepność (wg normy PN-EN 12004):

początkowa  ■ ≥ 1,0 N/mm2

po zanurzeniu w wodzie  ■ ≥ 1,0 N/mm2

po starzeniu termicznym  ■ ≥ 1,0 N/mm2

po cyklach zamrażania i rozmrażania   ■ ≥ 1,0 N/mm2 
* przy 23°C i 50% wilgotności powietrza.
Składowanie 
Do 15 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na pa-
letach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszko-
dzonych opakowaniach.
Opakowanie 
Worki 25 kg Paleta 1050 kg 42 szt.
Worki 5 kg. Paleta 1000 kg 200 szt.
Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania 
materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie 
może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. 
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie  
ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwaran-
tuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki  
i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy 
wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się  
niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wyrób zgodny z normą PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek.  
Definicje i wymagania techniczne.
Knauf K4 Flex Elastyczy klej do płytek  jest zaprawą  
cementową (C) o podwyższonych parametrach (2) zmniej-
szonym spływie (T) i przedłużonym czasie otwartym (E). 
Klej cementowy o podwyższonych parametrach, z wymaga-
niami dodatkowymi, zmniejszonym spływie i wydłużonym 
czasie otwartym C2TE. Produkt posiada atest higieniczny. 

Wytyczne stosowania

Zarabianie zaprawy
25 kg Knauf K4 Flex Elastycznego kleju do płytek  rozmieszać  
w około 7,5 l czystej wody. Należy odczekać ok. 5 minut  
i całość wymieszać ponownie, ewentualnie regulując konsy-
stencję wodą albo proszkiem. Czas przerabiania uzyskanej 
masy wynosi ok. 4 godziny.
Nanoszenie zaprawy
Knauf K4 Flex Elastyczy klej do płytek  nanosić na podłoże 
za pomocą pacy zębatej. Dobór pacy uzależniony jest od 
wykonywanych prac. Powierzchnie mało obciążone wskaza-
ne jest, aby powierzchnia przyklejanej płytki była pokryta 
w min. 70% powierzchni. Przy powierzchniach o dużym 
obciążeniu i na zewnątrz, spodnią część płytki należy  
pokryć w 100% klejem. Czas kładzenia płytek max. 30 
minut. Jeśli tworzy się kożuch (dotknąć powierzchnię kleju  
i sprawdzić jego lepkość palcem) należy ponownie nałożyć 
klej. Ułożenie płytek można jeszcze przez ok. 10 minut  

korygować. Fugować dopiero po wyschnięciu kleju. Chodze-
nie po płytkach oraz fugowanie: najwcześniej po 2 dniach.
Wskazówki uzupełniające

nie przerabiać przy temperaturze poniżej +5°C, ■
przed położeniem płytek należy uruchomić ogrzewanie  ■
podłogowe. Wyłączyć ogrzewanie 24 godziny przed   
kładzeniem płytek na podłogę albo zmniejszyć do 
temperatury +15°C. Po 28 dniach od klejenia można  
stopniowo podwyższać temperaturę,
przy dużych powierzchniach na zewnątrz należy zapla- ■
nować szczeliny dylatacyjne,
narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą. ■

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tem-
peraturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C.  
Nałożoną zaprawę należy chronić przed mrozem, opada-
mi atmosferycznymi, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz 

temperaturą powyżej 30°C przez okres ok. 2 tygodnie i jest 
to czas hydraulicznego wiązania zaprawy. Wszelkie dane 
odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności względnej  
powietrza 50%. W innych warunkach należy uwzględnić 
szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.
Knauf K4 Flex Elastyczy klej do płytek  ma właściwości draż-
niące, a zawartość cementu powoduje, że po wymieszaniu  
z wodą wyrób ma odczyn alkaliczny. W związku z tym  
należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału  
z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady  
lekarza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci.
Zawartość chromu VI w uwodnionej formie - poniżej 2 ppm 
w przeliczeniu na ogólną sucha masę produktu w okresie 
ważności wyrobu.

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2TE
wysoka 

wytrzymałość i elastyczność
wyeliminowany spływ 
wydłużony czas otwarty

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG2

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2FT
szybkowiążący

wysoka wytrzymałość
wyeliminowany spływ 

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2FTE
szybkowiążący

o zmniejszonym spływie
wysoka odporność na ścieranie

niska chłonność wody

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG2ArW
wysoka 

wytrzymałość i elastyczność
wyjątkowa odporność na ścieranie

i zmniejszona absorpcja wody

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C1T
 wyeliminowany spływ

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C1E
wydłużony czas otwarty

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG1

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C1

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2E
wysoka wytrzymałość

wydłużony czas otwartynormalnie 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.
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W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Knauf K5 Marble Biały klej do płytek posadzkowych  
i marmurowych jest starannie dobraną mieszaniną białego 
cementu, kruszyw, wypełniaczy mineralnych oraz mody-
fikatorów. Opracowane receptury są poparte wieloletnimi 
doświadczeniami w laboratoriach badawczych firmy Knauf 
Bauprodukte. Charakteryzuje się następującymi właściwo-
ściami:

mrozoodporna, ■
wodoodporna, ■
łatwa w użyciu, ■
na ściany i podłogi, ■
wydajna, ■
biała, ■
do marmuru i kamienia naturalnego. ■

Zakres stosowania
Wysoko wartościowa, zawierająca biały cement, cienko-
warstwowa zaprawa, jakościowo kontrolowana, odporna na 
mróz i wodę. Zalecana do mocowania ściennych i podłogo-
wych płytek ceramicznych. Zgodnie z normą PN-EN 12004 
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Do klejenia jasnych 
i prześwitujących płyt marmurowych oraz płyt z kamienia 
naturalnego na typowe podłoża budowlane. Można kle-
ić też parapety marmurowe (zęby szpachli od 6-10 mm).  
Po dodaniu Knauf Emulsji uelastyczniającej do mas samo-
poziomujących i klejów (Knauf Kleber- und Boden-Elast) 
nadaje się do zastosowania na podłożach krytycznych (ta-
rasy, balkony, przy kładzeniu płytki na płytkę, na wodood-
porne płyty wiórowe, na ogrzewanie podłogowe, do klejenia 
gresu, płyt dźwiękochłonnych). 
Przygotowanie podłoża
Knauf K5 Marble Biały klej do płytek posadzkowych  
i marmurowych można stosować na nośne, zwarte, suche, 
mocne, czyste i wolne od kurzu i pyłu oraz innych środków 
zapobiegających przyleganiu (np. olej, klej do tapet itp.) 
podłoża.

Wewnątrz budynków:
płyty gipsowo-kartonowe zagruntowane Knauf Środkiem   ■
głęboko gruntującym (Knauf Tiefengrund),
mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie prze- ■
szlifowane papierem ściernym, odpylone oraz zagrun-
towane Knauf Środkiem głęboko gruntującym (Knauf  
Tiefengrund),
beton komórkowy, odpylony zagruntowane Knauf Środkiem   ■
głęboko gruntującym (Knauf Tiefengrund),
podłoża anhydrytowe (wilgotność < 0,5%), gipsowe   ■
(wilgotność < 1%) przeszlifowane mechanicznie,  
odkurzone i zagruntowane Knauf Środkiem głęboko  
gruntującym (Knauf Tiefengrund),
płyty OSB oraz wodoodporne płyty wiórowe   ■
(gr. ≥ 22 mm) przeszlifowane mechanicznie i zagrun-
towane Knauf Specjalnym środkiem gruntującym (Knauf 
Spezialhaftgrund) rozcieńczony wodą w proporcji 1:1,
istniejące płytki ceramiczne oczyszczone, odtłuszczone   ■
i zagruntowane Knauf Specjalnym środkiem gruntują-
cym (Knauf Spezialhaftgrund).

Wewnątrz i zewnątrz budynków:
jastrychy i tynki cementowe, tynki cementowo-  ■
wapienne (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%) 
zagruntowane Knauf Środkiem głęboko gruntującym 

Knauf K5 Marble Biały klej  
do płytek posadzkowych i marmurowych

Katalog produktów
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Wytyczne stosowania

Parametry techniczne

Gęstość nasypowa ok. 1,5 kg/dm3

Proporcje woda/proszek 
ok.6,0 l wody/25 kg proszku (konsystencja gęsta) ■
ok.7,5 l wody/25 kg proszku (konsystencja płynna) ■

Temperatura stosowania  od +5°C do +25°C
Czas dojrzewania  5 minut
Czas obróbki*  ok. 2 godzin
Czas układania*  do 30 minut
Czas korekty*  ok. 10 minut
Ruch pieszy  po ok. 24 godzinach
Fugowanie po wyschnięciu kleju (nie wcześniej niż po ok. 
24 godzinach)
Pełne obciążenie*  po ok. 7 dniach
Grubość warstwy  od 2 do 5 mm
Orientacyjne zużycie przy:

wymiar zębów pacy 4 mm  ok. 2,0 kg/m ■ 2

wymiar zębów pacy 6 mm  ok. 3,0 kg/m ■ 2

wymiar zębów pacy 8 mm  ok. 4,0 kg/m ■ 2

Odporność termiczna  od -20°C do +70°C 
Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004)
przyczepność   ≥ 0,5 N/mm2

po czasie nie krótszym niż 30 minut
Przyczepność (wg normy PN-EN 12004)

początkowa  ■ ≥ 1 N/mm2

po zanurzeniu w wodzie  ■ ≥ 1 N/mm2

po starzeniu termicznym  ■ ≥ 1 N/mm2

po cyklach zamrażania i rozmrażania  ■ ≥ 1 N/mm2

* przy 23°C i 50% wilgotności powietrza.
Składowanie 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na pa-
letach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszko-
dzonych opakowaniach.
Opakowanie 
Worki 25 kg Paleta 1050 kg 42 szt.

Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania ma-
teriału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może 
zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz 
podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje 
jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i spo-
sób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać 
własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej 
karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
Wyrób zgodny z normą PN-EN 12004:2002 Kleje do pły-
tek. Definicje i wymagania techniczne.
Knauf K5 Format kleju do płytek posadzkowych jest  
zaprawą cementową (C) o podwyższonych parametrach (2)  
i przedłużonym czasie otwartym (E). Klej cementowy  
o podwyższonych parametrach, z wymaganiem dodatkowym 
czasu otwartego C2E. Produkt posiada atest higieniczny. 

(Knauf Tiefengrund),
beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność  ■ ≤ 4%)  
- zagruntować Knauf Emulsją przyczepną (Knauf Hafte-
mulsion)  rozcieńczoną wodą w proporcji 1:2,
pozostałe ścisłe i gładkie podłoża mineralne zagrun- ■
tować Knauf Emulsją przyczepną (Knauf Haftemulsion)  
rozcieńczoną wodą w proporcji 1:2.

Zarabianie zaprawy
25 kg Knauf K5 Marble białego kleju do płytek posadzko-
wych i marmurowych rozmieszać w około 6,0 l (konsysten-
cja gęsta) do 7,5 l (konsystencja płynna) czystej wody lub 
roztworu wodnego Knauf Emulsji uelastyczniającej do mas 
samopoziomujących i klejów (Knauf Kleber- und Boden 
-Elast). Należy odczekać ok. 5 minut i całość wymieszać 
ponownie, ewentualnie regulując konsystencję wodą albo 
proszkiem. Czas przerabiania uzyskanej masy wynosi ok.  
2 godzin.
Nanoszenie zaprawy
Knauf K5 Marble Biały klej do płytek posadzkowych  
i marmurowych nanosić na podłoże za pomocą pacy zębatej.  
Dobór pacy uzależniony jest od wykonywanych prac.  
Powierzchnie mało obciążone wskazane jest, aby powierzch-
nia przyklejanej płytki była pokryta w min. 70% powierzch-

ni. Przy powierzchniach o dużym obciążeniu i na zewnątrz, 
spodnią część płytki należy pokryć w 100% klejem. Czas 
kładzenia płytek max. 30 minut. Jeśli tworzy się kożuch 
(dotknąć powierzchnię kleju i sprawdzić jego lepkość pal-
cem) należy ponownie nałożyć klej. Ułożenie płytek można 
jeszcze przez ok. 10 minut korygować. Fugować dopiero po 
wyschnięciu kleju. Chodzenie po płytkach oraz fugowanie: 
najwcześniej po 24 godzinach.
Stosowanie zaprawy na podłożach krytycznych: Knauf Klej 
do marmuru i kamienia naturalnego należy wymieszać  
z wodnym roztworem Knauf Emulsji uelastyczniającej  
do mas samopoziomujących i klejów (Knauf Kleber- und  
Boden-Elast). Po wstępnym całopowierzchniowym wyszpa-
chlowaniu podłoża (ok. 3 mm) uzyskuje się wodoszczelne 
przyklejenie.
Wskazówki uzupełniające

nie przerabiać przy temperaturze poniżej +5°C, ■
przed położeniem płytek należy uruchomić ogrzewanie  ■
podłogowe. Wyłączyć ogrzewanie 24 godziny przed  
kładzeniem płytek na podłogę albo zmniejszyć do  
temperatury +15°C,
przy dużych powierzchniach na zewnątrz należy zapla- ■
nować szczeliny dylatacyjne,

narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą. ■
Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tem-
peraturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Na-
łożoną zaprawę należy chronić przed mrozem, opadami 
atmosferycznymi, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz 
temperaturą powyżej 30°C przez okres ok. 2 tygodnie 
i jest to czas hydraulicznego wiązania zaprawy. Wszel-
kie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgot-
ności względnej powietrza 50%. W innych warunkach 
należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie ma-
teriału. Knauf K5 Marble Biały klej do płytek posadzkowych  
i marmurowych ma właściwości drażniące, a zawartość 
cementu powoduje, że po wymieszaniu z wodą wyrób ma 
odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić skórę  
i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami, płukać je 
obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób przechowy-
wać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Zawartość chromu VI w uwodnionej formie - poniżej 2 ppm 
w przeliczeniu na ogólną sucha masę produktu w okresie 
ważności wyrobu.

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2TE
wysoka 

wytrzymałość i elastyczność
wyeliminowany spływ 
wydłużony czas otwarty

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG2

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2FT
szybkowiążący

wysoka wytrzymałość
wyeliminowany spływ 

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2FTE
szybkowiążący

o zmniejszonym spływie
wysoka odporność na ścieranie

niska chłonność wody

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG2ArW
wysoka 

wytrzymałość i elastyczność
wyjątkowa odporność na ścieranie

i zmniejszona absorpcja wody

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C1T
 wyeliminowany spływ

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C1E
wydłużony czas otwarty

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG1

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C1

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2E
wysoka wytrzymałość

wydłużony czas otwartynormalnie 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.
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Knauf K6 Quick Szybkowiążący klej do płytek jest staran-
nie dobraną mieszaniną cementu, kruszyw, wypełniaczy 
mineralnych oraz modyfikatorów. Opracowane receptury 
są poparte wieloletnimi doświadczeniami w laboratoriach 
badawczych firmy Knauf Bauprodukte. Charakteryzuje się 
następującymi
właściwościami:

mrozoodporna, ■
wodoodporna, ■
łatwa w użyciu, ■
na ściany i podłogi, ■
wydajna, ■
szybkowiążąca. ■

Zakres stosowania
Wysoko wartościowa, zawierająca cement, cienkowarstwowa 
zaprawa, jakościowo kontrolowana, odporna na mróz i wo-
dę. Zalecana do mocowania ściennych i podłogowych płytek 
ceramicznych. Według PN-EN 12004 do stosowania we-
wnątrz i na zewnątrz. Szczególnie polecana do stosowania 
na powierzchniach których w krótkim czasie konieczne jest 
uzyskanie warunków użytkowania posadzki, jak np. koryta-
rze, wejścia do budynków, schody, pomieszczenia sanitarne.  

Nadaje się do zastosowania na podłożach takich jak:  
tarasy, balkony, jastrychy z ogrzewaniem podłogowym,  
do klejenia gresu oraz nieprzeźroczystych płyt kamiennych 
po dodaniu Knauf Emulsji uelastyczniającej do mas samo-
poziomujących i klejów (Knauf Kleber- und Boden-Elast).
Przygotowanie podłoża
Knauf K6 Quick Szybkowiążący klej do płytek można sto-
sować na nośne, zwarte, suche, mocne, czyste i wolne od 
kurzu i pyłu oraz innych środków zapobiegających przyle-
ganiu (np. olej, klej do tapet itp.) podłoża:
Wewnątrz budynków:

płyty gipsowo-kartonowe zagruntowane Knauf Środ- ■
kiem głęboko gruntującym (Knauf Tiefengrund), 
mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie prze- ■
szlifowane papierem ściernym, odpylone oraz zagrun-
towane Knauf Środkiem głęboko gruntującym (Knauf 
Tiefengrund),
beton komórkowy, odpylony zagruntowane Knauf Spe- ■
cjalnym środkiem gruntującym (Knauf Spezialhaft-
grund) rozcieńczonym wodą w proporcji 1:4,
podłoża anhydrytowe (wilgotność < 0,5%), gipsowe  ■
(wilgotność < 1%) przeszlifowane mechanicznie, od-

kurzone i zagruntowane Knauf Środkiem głęboko grun-
tującym (Knauf Tiefengrund),
płyty OSB oraz wodoodporne płyty wiórowe   ■
(gr. ≥ 22 mm) przeszlifowane mechanicznie i zagrun-
towane Knauf Specjalnym środkiem gruntującym (Knauf 
Spezialhaftgrund) rozcieñczony wodą w proporcji 1:1.

Wewnątrz i zewnątrz budynków:
beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność  ■ ≤ 4%)  
zagruntować Knauf Emulsją przyczepną (Knauf Hafte-
mulsion) rozcieñczoną wodą w proporcji 1:2,
jastrychy i tynki cementowe, tynki cementowowapienne   ■
(wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%) zagrunto-
wane Knauf Środkiem głęboko gruntującym (Knauf  
Tiefengrund),
pozostałe ścisłe i gładkie podłoża mineralne zagrun- ■
tować Knauf Emulsją przyczepną (Knauf Haftemulsion) 
rozcieńczoną wodą w proporcji 1:2.

Zarabianie zaprawy
25 kg Knauf K6 Quick szybkowiążący klej do płytek roz-
mieszać w około 7,5 l czystej wody lub roztworu wodnego 
Knauf Emulsji uelastyczniającej do mas samopoziomujących 
i klejów (Knauf Kleber- und Boden-Elast). Należy odczekać 

Knauf K6 Quick  
Szybkowiążący klej do płytek

Katalog produktów
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Wytyczne stosowania

Parametry techniczne

Gęstość nasypowa  ok. 1,5 kg/dm3

Proporcje mieszania
woda/proszek 7 litra wody/25 kg proszku ■
woda/proszek 1,4 litra wody/5 kg proszku ■

Temperatura stosowania  od +5°C do +25°C
Czas dojrzewania  5 minut
Czas obróbki*  ok. 30 minut
Czas układania*  do 10 minut
Czas korekty*  ok. 10 minut
Ruch pieszy po ok. 4 godzinach
Fugowanie ok.  nie wcześniej niż 4 godzinach
Pełne obciążenie*  po ok. 2 dniach
Grubość warstwy  od 2 do 5 mm
Orientacyjne zużycie przy:

wymiar zębów pacy 4 mm  ok. 2 kg/m ■ 2

wymiar zębów pacy 6 mm  ok. 3 kg/m ■ 2

wymiar zębów pacy 8 mm  ok. 4 kg/m ■ 2

Odporność termiczna  -20°C do +70°C

Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004)
przyczepność ≥ 0,5 N/mm2

po czasie nie krótszym niż 10 minut
Przyczepność (wg normy PN-EN 12004)

wczesna    ■ ≥ 0,5 N/mm2 
po czasie nie dłuższym niż 24 godziny
początkowa:   ■ ≥ 1,0 N/mm2

po zanurzeniu w wodzie:   ■ ≥ 1,0 N/mm2

po starzeniu termicznym:   ■ ≥ 1,0 N/mm2

po cyklach zamrażania i rozmrażania:   ■ ≥ 1,0 N/mm2

* przy 23°C i 50% wilgotności powietrza.
Składowanie
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu
na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych,
nie uszkodzonych opakowaniach.
Opakowanie
Worki 25 kg Paleta 1050 kg 42 szt.
Worki 5 kg Paleta 1000 kg 200 szt.

Zalecenia 
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania ma-
teriału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może 
zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz 
podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje 
jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i spo-
sób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać 
własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej 
karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
Wyrób zgodny z normą PN-EN 12004:2002 Kleje do 
płytek. Definicje i wymagania techniczne. Knauf Klej 
Szybkowiążący do płytek jest zaprawą cementową (C)  
o podwyższonych parametrach (2) szybkowiążącą (F),  
o zmniejszonym spływie (T). Klej cementowy szybkowią-
żący o podwyższonych parametrach, z wymaganiami do-
datkowymi, zmniejszonym spływie C2FT. Produkt posiada 
atest higieniczny.

ok. 5 minut i całość wymieszać ponownie, ewentualnie 
regulując konsystencję wodą albo proszkiem. 5 kg Knauf  
K6 Quick szybkowiążący klej do płytek rozmieszać w około  
1,4 l czystej wody lub roztworu wodnego Knauf Emul-
sji uelastyczniającej do mas samopoziomujących i klejów 
(Knauf Kleber- und Boden-Elast). Należy odczekać ok.  
5 minut i całość wymieszać ponownie, ewentualnie regu-
lując konsystencję wodą albo proszkiem. Czas przerabiania 
uzyskanej masy wynosi ok. 30 minut.
Nanoszenie zaprawy
Knauf K6 Quick Szybkowiążący klej do płytek nanosić na 
podłoże za pomocą pacy zębatej. Dobór pacy uzależniony 
jest od wykonywanych prac. Powierzchnie mało obciążone 
wskazane jest, aby powierzchnia przyklejanej płytki była  
pokryta w min. 70% powierzchni. Przy powierzchniach  
o dużym obciążeniu i na zewnątrz, spodnią część płytki należy  
pokryć w 100% klejem. Czas kładzenia płytek max. 10 
minut. Jeśli tworzy się kożuch (dotknąć powierzchnię kleju  
i sprawdzić jego lepkość palcem) należy ponownie nałożyć klej.  

Ułożenie płytek można jeszcze przez ok. 10 minut  
korygować. Fugować dopiero po wyschnięciu kleju. Chodzenie 
po płytkach oraz fugowanie: najwcześniej po 4 godzinach.  
Stosowanie zaprawy na podłożach krytycznych: Knauf 
Szybkowiążący klej do płytek należy wymieszać z wodnym 
roztworem Knauf Emulsji uelastyczniającej do mas samo-
poziomujących i klejów (Knauf Kleber- und Boden-Elast).  
Po wstępnym całopowierzchniowym wyszpachlowaniu pod-
łoża (ok. 3 mm) uzyskuje się wodoszczelne przyklejenie.
Wskazówki uzupełniające

nie przerabiać przy temperaturze poniżej +5°C, ■
przed położeniem płytek należy uruchomić ogrzewanie  ■
podłogowe. Wyłączyć ogrzewanie 24 godziny przed 
kładzeniem płytek na podłogę albo zmniejszyć do 
temperatury +15°C. Po 28 dniach od klejenia można 
stopniowo podwyższać temperaturę,
przy dużych powierzchniach na zewnątrz należy zapla- ■
nować szczeliny dylatacyjne, 
narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą. ■

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tem-
peraturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C.  
Nałożoną zaprawę należy chronić przed mrozem, opada-
mi atmosferycznymi, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz 
temperaturą powyżej 30°C przez okres ok. 2 tygodnie  
i jest to czas hydraulicznego wiązania zaprawy. Wszelkie da-
neodnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności względ-
nej powietrza 50%. W innych warunkach należy uwzględ-
nić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału. Knauf K6 
Quick Szybkowiążący klej do płytek ma właściwości draż-
niące, a zawartość cementu powoduje, że po wymieszaniu  
z wodą wyrób ma odczyn alkaliczny. W związku z tym 
należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu mate-
riału z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady 
lekarza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci. Zawartość chromu VI w uwodnionej formie - poni-
żej 2 ppm w przeliczeniu na ogólną sucha masę produktu  
w okresie ważności wyrobu.

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2TE
wysoka 

wytrzymałość i elastyczność
wyeliminowany spływ 
wydłużony czas otwarty

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG2

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2FT
szybkowiążący

wysoka wytrzymałość
wyeliminowany spływ 

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2FTE
szybkowiążący

o zmniejszonym spływie
wysoka odporność na ścieranie

niska chłonność wody

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG2ArW
wysoka 

wytrzymałość i elastyczność
wyjątkowa odporność na ścieranie

i zmniejszona absorpcja wody

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C1T
 wyeliminowany spływ

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C1E
wydłużony czas otwarty

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG1

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C1

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2E
wysoka wytrzymałość

wydłużony czas otwartynormalnie 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.
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Knauf Colour  
Fuga kolorowa

Knauf Colour Fuga kolorowa jest starannie dobraną mie-
szaniną cementu, wypełniaczy mineralnych oraz modyfi-
katorów. Opracowane receptury są poparte wieloletnimi 
doświadczeniami w laboratoriach badawczych firmy Knauf 
Bauprodukte. Charakteryzuje się następującymi właściwo-
ściami:

bogata kolorystyka,  ■
odporna na powstawanie grzybów, pleśni i glonów,  ■
do wnętrz i na zewnątrz,  ■
mrozoodporna, ■
wodoodporna, ■
do płytek chłonnych, ■
gładka, ■
łatwa w użyciu, ■
wydajna. ■

Zakres stosowania
Wysoko wartościowa, zawierająca cement, zaprawa,  
jakościowo kontrolowana, odporna na mróz i wodę.  
Do fugowania ceramicznych płytek ściennych i podłogowych  
o spoinach 2-8 mm szerokości, mocowanych na nieod-
kształcalnych podłożach, tam gdzie nie jest wymagana 
wodoszczelność i odporność chemiczna spoin. Do wewnątrz 
i na zewnątrz mrozoodporna i wodoodporna. Dylatacje 
między płytkami, szczeliny w narożach ścian, połącze-
nia posadzki ze ścianą oraz szczeliny przy urządzeniach  
sanitarnych należy wypełnić Knauf Silikonem sanitarnym. 
Zastosowanie Knauf Colour Fugi kolorowej wraz z Knauf 
Emulsją uelastyczniającą do fug (Knauf Fugen-Elast) daje 
elastyczną i wodoszczelną zaprawę do fugowania.
Przygotowanie podłoża
Krawędzie płytek oczyścić z pozostałości zaprawy klejącej 
oraz wszelkich zabrudzeń. Spoinowanie należy przeprowadzić 
dopiero po całkowitym wyschnięciu i stwardnieniu zaprawy  
mocującej płytki ceramiczne.
Zarabianie zaprawy 
5 kg Knauf Colour Fugi kolorowej rozmieszać w około 1,3-
1,4 l czystej wody lub roztworu wodnego Knauf Emulsji 

uelastyczniającej do fug (Knauf Fugen-Elast), aż do uzy-
skania plastycznej i jednorodnej masy. Należy odczekać ok. 
5 minut i całość wymieszać ponownie. 
1 kg Knauf Colour Fugi kolorowej rozmieszać w około 260-
280 ml czystej wody lub roztworu wodnego Knauf Emulsji 
uelastyczniającej do fug (Knauf Fugen-Elast), aż do uzy-
skania plastycznej i jednorodnej masy. Należy odczekać ok. 
5 minut i całość wymieszać ponownie.
Czas przerabiania uzyskanej masy wynosi do 2 godzin.
Nanoszenie zaprawy
Knauf Fugę kolorową wciskać diagonalnie w szczeliny 
między płytkami za pomocą gumowej packi. Po wstępnym 
przeschnięciu zaprawy należy ją wygładzić wilgotną gąbką 
często płukaną. Należy pamiętać o zachowaniu połączenia 
z krawędziami płytek, pozostały wyschnięty nalot usunąć 
suchą szmatką.
Stosowanie zaprawy na podłożach krytycznych
Knauf Colour Fugę kolorową należy wymieszać z wodnym 
roztworem Knauf Emulsji uelastyczniającej do fug (Knauf 
Fugen-Elast). Tak przygotowaną zaprawę można nanosić 
na powierzchnie o podwyższonych wymogach (ogrzewanie 
podłogowe, tarasy, balkony, płyty wiórowe). 

Katalog produktów
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Parametry techniczne

Wytyczne stosowania

Wskazówki uzupełniające
nie przerabiać przy temperaturze poniżej +5°C   ■
i powyżej +25°C,
przy porowatych powierzchniach płytek może osadzić się  ■
na nich pigment fugi. Przeprowadzić próbne fugowanie,
trudne do usunięcia pozostałości cementu można usunąć   ■
najwcześniej po upływie ok. 2 tygodni przy pomocy 
Knauf Środka do usuwania pozostałości cementowych,
nadmierna ilość wody użyta do zarobienia zaprawy może   ■
powodować pękanie i obniżenie wytrzymałości spoin,
zawilgocenie podłoża pod płytkami, niejednakowe  ■
dozowanie wody, zbyt intensywne wygładzanie spoiny  
i niejednorodne warunki przesychania mogą powodować  
różnice w kolorystyce spoin,

w celu uniknięcia różnicy w odcieniach, w jednym  ■
pomieszczeniu należy stosować Knauf Colour Fugę  
kolorową o tym samym numerze szarży produkcyjnej 
umieszczonym na każdym opakowaniu,
ewentualne różnice koloru pomiędzy etykietą na opa- ■
kowaniu a rzeczywistą barwą fugi mogą być spowodo-
wane poprzez technikę druku etykiety,
narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą, ■
dla uzyskania pełnej wytrzymałości fugę zrosić kilka- ■
krotnie wodą.

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Wszel-
kie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności 
względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.
Knauf Colour Fuga kolorowa ma właściwości drażniące,  
a zawartość cementu powoduje, że po wymieszaniu z wodą 
wyrób ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić 
 skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami, 
płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób 
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Zawartość chromu VI w uwodnionej formie - poniżej 2 ppm 
w przeliczeniu na ogólną sucha masę produktu w okresie 
ważności wyrobu.

Gęstość nasypowa ok. 1,4 kg/dm3

Proporcje woda/proszek 1,3-1,4 litra wody/5 kg proszku  
 260-280 ml wody/1 kg proszku
Temperatura stosowania od  +5°C do +25°C
Czas dojrzewania 5 minut
Czas obróbki*  do 2 godziny
Ruch pieszy  po ok. 24 godzinach
Pełne obciążenie*  po ok. 7 dniach
Orientacyjne zużycie: 
opakowania 1kg

wymiar płytek 20x20 cm 5 mm szerokość fugi ok.  1,6 m ■ 2

wymiar płytek 15x15 cm 4 mm szerokość fugi ok.  2,4 m ■ 2

mozaika 2,5x2,5 cm 2 mm   szerokość fugi ok.  0,8 m ■ 2

opakowania 5 kg
wymiar płytek 20x20 cm 5 mm szerokość fugi ok. 8 m ■ 2

wymiar płytek 15x15 cm 4 mm szerokość fugi ok. 12 m ■ 2

mozaika 2,5x2,5 cm 2 mm szerokość fugi ok.  4 m ■ 2

Odporność termiczna -20°C do +70°C 

Właściwości techniczne (wg normy PN-EN 13888):
odporność na ścieranie  ■ ≤ 2000 mm3

wytrzymałość na zginanie  ■
w warunkach suchych ≥ 3,5 N/mm2

wytrzymałość na zginanie po cyklach   ■
zamrażania i rozmrażania ≥ 3,5 N/mm2

wytrzymałość na ściskanie   ■
w warunkach suchych ≥ 15 N/mm2

wytrzymałość na ściskanie po cyklach   ■
zamrażania i rozmrażania ≥ 15 N/mm2 
skurcz  ■ ≤ 2 mm/m
absorpcja wody po 30 minut  ■ ≤ 5 g
absorpcja wody po 240 minut  ■ ≤ 10 g

* przy 23°C i 50% wilgotności powietrza.
Składowanie 
Do 15 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na pa-
letach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszko-
dzonych opakowaniach.
Opakowanie 
Worki 5 kg Paleta 960 kg 192 szt. 
Worki 1 kg Paleta 640 kg 640 szt.

Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania ma-
teriału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może  
zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz po-
danych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką  
budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość 
wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób  
jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne  
próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty 
technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
Wyrób zgodny z normą PN-EN 13888 Zaprawy do spio-
nowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
Knauf Fuga kolorowa jest zaprawą cementową do fu-
gowania (CG) o normalnych parametrach (1). Zapra-
wa cementowa do spoinowania normalnie wiążąca CG1. 
Wyrób posiada atest higieniczny Państwowego Zakładu  
Higieny.

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2TE
wysoka 

wytrzymałość i elastyczność
wyeliminowany spływ 
wydłużony czas otwarty

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG2

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2FT
szybkowiążący

wysoka wytrzymałość
wyeliminowany spływ 

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2FTE
szybkowiążący

o zmniejszonym spływie
wysoka odporność na ścieranie

niska chłonność wody

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG2ArW
wysoka 

wytrzymałość i elastyczność
wyjątkowa odporność na ścieranie

i zmniejszona absorpcja wody

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C1T
 wyeliminowany spływ

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C1E
wydłużony czas otwarty

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG1

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C1

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2E
wysoka wytrzymałość

wydłużony czas otwartynormalnie 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.



   tel. 022/36-95-600 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

   fax 022/36-95-610 97-427 Rogowiec k. Bełchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   www.knauf-bauprodukte.pl Oddział Warszawa: ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   bauprod@knauf.pl
Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Właściwości Wytyczne stosowania
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   fax 022/36-95-610 97-427 Rogowiec k. Bełchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   www.knauf-bauprodukte.pl Oddział Warszawa: ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   bauprod@knauf.pl
Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Knauf Large  
Fuga szeroka

Knauf Large Fuga szeroka jest starannie dobraną mieszani-
ną cementu, wypełniaczy mineralnych oraz modyfikatorów. 
Opracowane receptury są poparte wieloletnimi doświadcze-
niami w laboratoriach badawczych firmy Knauf Bauprodukte.  
Charakteryzuje się następującymi właściwościami:

odporna na powstawanie grzybów, pleśni i glonów,  ■
do wnętrz i na zewnątrz,  ■
mrozoodporna, ■
wodoodporna, ■
łatwa w użyciu, ■
wydajna. ■

Zakres stosowania
Wysoko wartościowa, zawierająca cement, zaprawa,  
jakościowo kontrolowana, odporna na mróz i wodę.  
Do fugowania ceramicznych płytek ściennych i podłogowych  
o spoinach 5-12 mm szerokości, mocowanych na nieod-
kształcalnych podłożach, tam gdzie nie jest wymagana 
wodoszczelność i odporność chemiczna spoin. Do wewnątrz 
i na zewnątrz mrozoodporna i wodoodporna. Dylatacje 
między płytkami, szczeliny w narożach ścian, połączenia 
posadzki ze ścianą oraz szczeliny przy urządzeniach sa-
nitarnych należy wypełnić Knauf Silikonem sanitarnym.  
Zastosowanie Knauf Fugi szerokiej zraz z Knauf Emulsją 
uelastyczniającą do fug (Knauf Fugen-Elast) daje elastyczną  
i wodoszczelną zaprawę do fugowania.
Przygotowanie podłoża
Krawędzie płytek oczyścić z pozostałości zaprawy klejącej 
oraz wszelkich zabrudzeń. Spoinowanie należy przepro-
wadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu i stwardnieniu  
zaprawy mocującej płytki ceramiczne.

Zarabianie zaprawy 
5 kg Knauf Large Fugi szerokiej rozmieszać w 1,0 l czystej 
wody lub roztworu wodnego Knauf Emulsji uelastyczniającej  
do fug (Knauf Fugen-Elast), aż do uzyskania plastycznej  
i jednorodnej masy. Należy odczekać ok. 5 minut i całość 
wymieszać ponownie. 
Czas przerabiania uzyskanej masy wynosi do 2 godzin.
Nanoszenie zaprawy
Knauf Large Fugę szeroką wciskać diagonalnie w szczeliny 
między płytkami za pomocą gumowej packi. Po wstępnym 
przeschnięciu zaprawy należy ją wygładzić wilgotną gąbką 
często płukaną. Należy pamiętać o zachowaniu połączenia 
z krawędziami płytek, pozostały wyschnięty nalot usunąć 
suchą szmatką.
Stosowanie zaprawy na podłożach krytycznych
Knauf Large Fugę szeroką należy wymieszać z wodnym 
roztworem Knauf Emulsji uelastyczniającej do fug (Knauf 
Fugen-Elast). Tak przygotowaną zaprawę można nanosić 
na powierzchnie o podwyższonych wymogach (ogrzewanie 
podłogowe, tarasy, balkony, płyty wiórowe). 

Katalog produktów



   tel. 022/36-95-600 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

   fax 022/36-95-610 97-427 Rogowiec k. Bełchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   www.knauf-bauprodukte.pl Oddział Warszawa: ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   bauprod@knauf.pl
Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Parametry techniczne

Wytyczne stosowania

Wskazówki uzupełniające
nie przerabiać przy temperaturze poniżej +5°C   ■
i powyżej +25°C,
przy porowatych powierzchniach płytek może osadzić  ■
się na nich pigment fugi. Przeprowadzić próbne fugo-
wanie,
trudne do usunięcia pozostałości cementu można usu- ■
nąć najwcześniej po upływie ok. 2 tygodni przy pomocy 
Knauf Środka do usuwania pozostałości cementowych,
nadmierna ilość wody użyta do zarobienia zaprawy  ■
może powodować pękanie i obniżenie wytrzymałości 
spoin,
zawilgocenie podłoża pod płytkami, niejednakowe  ■
dozowanie wody, zbyt intensywne wygładzanie spoiny  
i niejednorodne warunki przesychania mogą powodować  
różnice w kolorystyce spoin,

w celu uniknięcia różnicy w odcieniach, w jednym   ■
pomieszczeniu należy stosować Knauf Fugę szeroką  
o tym samym numerze szarży produkcyjnej umieszczo-
nym na każdym opakowaniu,
ewentualne różnice koloru pomiędzy etykietą na opa- ■
kowaniu a rzeczywistą barwą fugi mogą być spowodo-
wane poprzez technikę druku etykiety,
narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą, ■
dla uzyskania pełnej wytrzymałości fugę zrosić kilka- ■
krotnie wodą.

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Wszelkie  
dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności 
względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.
Knauf Large Fuga szeroka ma właściwości drażniące, a za-
wartość cementu powoduje, że po wymieszaniu z wodą wyrób 
ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić skórę  
i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami, płukać 
je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób przecho-
wywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Zawartość chromu VI w uwodnionej formie - poniżej 2 ppm 
w przeliczeniu na ogólną sucha masę produktu w okresie 
ważności wyrobu.

Gęstość nasypowa ok. 1,4 kg/dm3

Proporcje woda/proszek  1,0 litr wody/5 kg proszku
Temperatura stosowania od +5°C do +25°C
Czas dojrzewania 5 minut
Czas obróbki* do 2 godziny
Ruch pieszy po ok. 24 godzinach
Pełne obciążenie* po ok. 7 dniach
Orientacyjne zużycie: 
opakowania 5 kg

wymiar płytek 20x20 cm 8 mm szerokość fugi  ok. 3,8 m ■ 2

wymiar płytek 30x30 cm 8 mm szerokość fugi  ok. 5,6 m ■ 2

wymiar płytek 40x80 cm 8 mm szerokość fugi  ok. 7,5 m ■ 2

Odporność termiczna -20°C do +70°C 

Właściwości techniczne (wg normy PN-EN 13888):
odporność na ścieranie  ■ ≤ 2000 mm3

wytrzymałość na zginanie   ■
w warunkach suchych ≥ 3,5 N/mm2

wytrzymałość na zginanie po cyklach   ■
zamrażania i rozmrażania ≥ 3,5 N/mm2

wytrzymałość na ściskanie   ■
w warunkach suchych ≥ 15 N/mm2

wytrzymałość na ściskanie po cyklach   ■
zamrażania i rozmrażania ≥ 15 N/mm2 
skurcz   ■ ≤ 2 mm/m
absorpcja wody po 30 minut  ■ ≤ 5 g
absorpcja wody po 240 minut  ■ ≤ 10 g

* przy 23°C i 50% wilgotności powietrza.
Składowanie 
Do 15 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na pa-
letach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszko-
dzonych opakowaniach.
Opakowanie 
Worki 5 kg Paleta 1000 kg 200 szt. 

Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania ma-
teriału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może 
zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz 
podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje 
jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i spo-
sób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać 
własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej 
karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
Wyrób zgodny z normą PN-EN 13888 Zaprawy do 
spionowania płytek. Definicje i wymagania technicz-
ne. Knauf Large Fuga szeroka jest zaprawą cementową  
do fugowania (CG) o normalnych parametrach (1). Zaprawa  
cementowa do spoinowania normalnie wiążąca CG1.  
Wyrób posiada atest higieniczny Państwowego Zakładu  
Higieny 

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2TE
wysoka 

wytrzymałość i elastyczność
wyeliminowany spływ 
wydłużony czas otwarty

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG2

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2FT
szybkowiążący

wysoka wytrzymałość
wyeliminowany spływ 

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2FTE
szybkowiążący

o zmniejszonym spływie
wysoka odporność na ścieranie

niska chłonność wody

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG2ArW
wysoka 

wytrzymałość i elastyczność
wyjątkowa odporność na ścieranie

i zmniejszona absorpcja wody

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C1T
 wyeliminowany spływ

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C1E
wydłużony czas otwarty

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG1

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C1

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2E
wysoka wytrzymałość

wydłużony czas otwartynormalnie 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.
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Właściwości Wytyczne stosowania
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Knauf Elastic Fuga elastyczna jest starannie dobraną mie-
szaniną cementu, wypełniaczy mineralnych oraz modyfi-
katorów. Opracowane receptury są poparte wieloletnimi 
doświadczeniami w laboratoriach badawczych firmy Knauf 
Bauprodukte. Charakteryzuje się następującymi właściwo-
ściami:

elastyczna,   ■
bogata kolorystyka,  ■
uniwersalny zakres szerokości spoin, ■
maksymalnie zmniejszona nasiąkliwość wodą,  ■
odporna na powstawanie grzybów, pleśni i glonów,  ■
wysoka przyczepność do płytek, ■
szybkowiążąca, ■
łatwa w użyciu,  ■
mrozoodporna, ■
wodoodporna, ■
gładka, ■
do płytek niechłonnych. ■

Zakres stosowania
Wysoko wartościowa, zawierająca cement, zaprawa, jako-
ściowo kontrolowana, odporna na mróz i wodę. Do fugowa-
nia słabo chłonnych lub niechłonnych płytek ceramicznych 
ściennych i podłogowych o spoinach  2-15 mm szerokości, 
mocowanych na nieodkształcalnych podłożach, tam gdzie 
jest wymagana wodoszczelność. Fuga nie posiada odporność 
chemicznej. Do fugowania powierzchni ze zwiększonymi  
wahaniami temperatur (ogrzewanie podłogowe, tarasy,  
balkony). Do wewnątrz i na zewnątrz mrozoodporna  
i wodoodporna. Dylatacje między płytkami, szczeliny  
w narożach ścian, połączenia posadzki ze ścianą oraz 
szczeliny przy urządzeniach sanitarnych należy wypełnić 
Knauf Silikonem sanitarnym.
Przygotowanie podłoża
Krawędzie płytek oczyścić z pozostałości zaprawy klejącej 
oraz wszelkich zabrudzeń. Spoinowanie należy przepro-
wadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu i stwardnieniu  
zaprawy mocującej płytki ceramiczne.

Zarabianie zaprawy
5 kg Knauf Elastic Fugi elastycznej rozmieszać w 1,3 l  
czystej wody do uzyskania plastycznej i jednorodnej masy. 
Należy odczekać ok. 5 minut i całość wymieszać ponownie.
1 kg Knauf Fugi elastycznej rozmieszać w około 250 ml 
czystej wody do uzyskania plastycznej i jednorodnej masy. 
Należy odczekać ok. 5 minut i całość wymieszać ponownie.
Czas przerabiania uzyskanej masy wynosi do 30 minut.
Nanoszenie zaprawy
Knauf Elastic Fugę elastyczną wciskać diagonalnie w szcze-
liny między płytkami za pomocą gumowej packi. Po wstęp-
nym przeschnięciu zaprawy należy ją wygładzić wilgotną 
gąbką często płukaną. Należy pamiętać o zachowaniu po-
łączenia z krawędziami płytek, pozostały wyschnięty nalot 
usunąć suchą szmatką.

Knauf Elastic  
Fuga elastyczna

Katalog produktów
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Wytyczne stosowania

Wskazówki uzupełniające
nie przerabiać przy temperaturze poniżej +5°C i po- ■
wyżej +25°C,
przy porowatych powierzchniach płytek może osadzić  ■
się na nich pigment fugi. Przeprowadzić próbne fugo-
wanie,
trudne do usunięcia pozostałości cementu można usu- ■
nąć najwcześniej po upływie ok. 2 tygodni przy pomocy 
Knauf Środka do usuwania pozostałości cementowych,
nadmierna ilość wody użyta do zarobienia zaprawy mo- ■
że powodować pękanie i obniżenie wytrzymałości spoin,
zawilgocenie podłoża pod płytkami, niejednakowe  ■
dozowanie wody, zbyt intensywne wygładzanie spoiny  
i niejednorodne warunki przesychania mogą powodo-
wać różnice w kolorystyce spoin,

w celu uniknięcia różnicy w odcieniach, w jednym po- ■
mieszczeniu należy stosować Knauf Fugę elastyczną  
o tym samym numerze szarży produkcyjnej umieszczo-
nym na każdym opakowaniu,
ewentualne różnice koloru pomiędzy etykietą na opa- ■
kowaniu a rzeczywistą barwą fugi mogą być spowodo-
wane poprzez technikę druku etykiety,
narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą, ■
dla uzyskania pełnej wytrzymałości fugę zrosić kilka- ■
krotnie wodą,
przy fugowaniu chłonnych okładzin ceramicznych, zwil- ■
żyć szczeliny ale tak, żeby nie została w nich woda.

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Wszel-
kie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności 
względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.
Knauf Elastic Fuga elastyczna ma właściwości drażniące,  
a zawartość cementu powoduje, że po wymieszaniu z wodą 
wyrób ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chro-
nić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami, 
płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób 
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Zawartość chromu VI w uwodnionej formie - poniżej 2 ppm 
w przeliczeniu na ogólną sucha masę produktu w okresie 
ważności wyrobu.

Parametry techniczne

Gęstość nasypowa ok. 1,4 kg/dm3

Proporcje woda/proszek  1,3 litra wody/5 kg proszku
 250 ml wody/1kg proszku
Temperatura stosowania od +5°C do +25°C
Czas dojrzewania 5 minut
Czas obróbki* do 30 minut
Ruch pieszy po ok. 24 godzinach
Pełne obciążenie* po ok. 7 dniach
Orientacyjne zużucie:
opakowania 1 kg

wymiar płytek 30x30 cm 5 mm szerokość fugi  ok. 1,6 m ■ 2

wymiar płytek 20x20 cm 5 mm szerokość fugi  ok. 1,1 m ■ 2

Odporność termiczna -20°C do +70°C
opakowania 5 kg

wymiar płytek 30x30 cm 5 mm szerokość fugi  ok. 8,3 m ■ 2

wymiar płytek 20x20 cm 5 mm szerokość fugi  ok. 5,5 m ■ 2

Właściwości techniczne (wg normy PN-EN 13888)
odporność na ścieranie  ■ ≤ 1000 mm3

wytrzymałość na zginanie   ■
w warunkach suchych ≥ 3,5 N/mm2

wytrzymałość na zginanie po   ■
cyklach zamrażania i rozmrażania ≥ 3,5 N/mm2

wytrzymałość na ściskanie   ■
w warunkach suchych ≥ 15 N/mm2

wytrzymałość na ściskanie po cyklach   ■
zamrażania i rozmrażania ≥ 15 N/mm2 

skurcz   ■ ≤ 2 mm/m
absorpcja wody po 30 minut  ■ ≤ 2 g
absorpcja wody po 240 minut  ■ ≤ 5 g

* przy 23°C i 50% wilgotności powietrza.
Składowanie 
Do 15 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na pa-
letach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszko-
dzonych opakowaniach.
Opakowanie 
Worki 5 kg Paleta 960 kg 192 szt. 
Worki 1 kg Paleta 640 kg 640 szt.

Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania  
materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie mo-
że zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz 
podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje  
jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób  
jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać wła-
sne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty  
technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
Wyrób zgodny z normą PN-EN 13888 Zaprawy do spio-
nowania płytek. Definicje i wymagania techniczne Knauf  
Fuga elastyczna jest zaprawą cementową do fugowania (CG)  
o podwyższonych parametrach (2) o wysokiej odporności 
na ścieranie (Ar) i zmniejszonej chłonności (W). Zaprawa 
cementowa do spoinowania o podwyższonych parametrach 
z wymaganiami dodatkowymi, wysoka odporność na ście-
ranie i zmniejszonej absobcji wody. Produkt posiada atest 
higieniczny.

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2TE
wysoka 

wytrzymałość i elastyczność
wyeliminowany spływ 
wydłużony czas otwarty

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG2

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2FT
szybkowiążący

wysoka wytrzymałość
wyeliminowany spływ 

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2FTE
szybkowiążący

o zmniejszonym spływie
wysoka odporność na ścieranie

niska chłonność wody

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG2ArW
wysoka 

wytrzymałość i elastyczność
wyjątkowa odporność na ścieranie

i zmniejszona absorpcja wody

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C1T
 wyeliminowany spływ

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C1E
wydłużony czas otwarty

Zgodny znormą
PN-EN 13888

CG1

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C1

Zgodny znormą
PN-EN 12004

C2E
wysoka wytrzymałość

wydłużony czas otwartynormalnie 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.
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Knauf Silikon sanitarny jest to gotowa do użycia jedno-
składnikowa, wysokoplastyczna masa do wypełniania spoin 
między płytkami ceramicznymi w narożach ścian i w po-
łączeniach ścian z posadzką oraz do wypełniania, szczelin 
między płytkami a urządzeniami sanitarnymi i uszczelnia-
nia spoin, pęknięć i rys między elementami ze szkła i cera-
miki, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje 
się następującymi właściwościami:

łatwa w stosowaniu, ■
dobra przyczepność, ■
trwale elastyczna, ■
odporny na działanie warunków atmosferycznych, ■
odporny na wysoką temperaturę, ■
zakwalifikowany do 2 klasy odporności na działanie  ■
grzybów pleśniowych wg PN-85/C89080.

Zakres stosowania
Knauf Silikon sanitarny służy do wypełniania spoin między 
płytkami ceramicznymi w narożach ścian i w połączeniach 
ścian z posadzką oraz do wypełniania szczelin między 
płytkami a urządzeniami sanitarnymi. Zapewnia szczel-
ne połączenie w miejscach, gdzie zwykłe spoiny ulegają 
pęknięciom. Dzięki trwałej elastyczności i wodoodporności, 
nadaje się do uszczelniania dylatacji przechodzących przez 
pomieszczenia mokre. Knauf Silikon sanitarny przeznaczo-
ny jest do stosowania w łazienkach, kuchniach, toaletach, 
kabinach prysznicowych, a także na zewnątrz budynków. 
Materiał ma znakomitą przyczepność do suchych, mało 
nasiąkliwych podłoży takich jak: szkło, szkliwione płytki  
ceramiczne, elementy porcelanowe, fajansowe i emaliowane.  
Nie należy go stosować do klejenia akwariów, luster  
i korodujących metali (ołowiu, miedzi, cynku, żelaza).
Przygotowanie podłoża
Uszczelniane powierzchnie muszą być suche i wolne  
od tłuszczy, bitumów, pyłów. Istniejące zabrudzenia i ewen-
tualne pozostałości poprzednich uszczelnień należy usunąć. 
Zatłuszczone powierzchnie trzeba zmyć rozpuszczalnikiem. 
Podłoża porowate i chłonne należy zagruntować Knauf 

Środkiem gruntującym pod silikon. Szczeliny można okleić 
taśmą samoprzylepną co ułatwi usuwanie zabrudzeń sili-
konem. W przypadku uszczelniania dylatacji, w szczelinę 
należy wcisnąć okrągły profil z pianki polietylenowej, tak 
aby wypełnienie silikonem przylegało nie spodem, a tylko 
bokami do przemieszczających się elementów.
Wykonanie
Odciąć końcówkę kartusza tuż nad gwintem. Nakręcić 
końcówkę dozującą i dociąć ją odpowiednio do szerokości  
wypełnianej szczeliny. Silikon należy wyciskać z kartusza 
specjalnym pistoletem. Szczeliny trzeba wypełniać w sposób  
ciągły, nie pozostawiając w nich pustych przestrzeni.  
W ciągu 5 minut powierzchnię wypełnienia należy spryskać 
wodnym roztworem detergentu i wygładzić podobnie zwil-
żanym narzędziem, usuwając jednocześnie nadmiar mate-
riału. Spoina powinna mieć kształt uniemożliwiający gro-
madzenie się na niej wody. Zerwać taśmy samoprzylepne 
jeśli były stosowane. Świeże zabrudzenia silikonem należy 
zmyć spirytusem, stwardniałe można usunąć tylko mecha-
nicznie. Jeśli praca musi być przerwana, należy wycisnąć 
odrobinę silikonu, tak by wystawał z końcówki dozującej. 
Przed wznowieniem pracy trzeba wyciągnąć zaschnięty 

Knauf  
Silikon sanitarny

Katalog produktów
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Parametry techniczne

Gęstość  ok. 1,0 kg/dm3

Temperatura stosowania od  +5°C do +40°C
Orientacyjne zużycie przy spoinie 6x6 mm ok. 12 mb
Czas twardnienia 1-2 mm/dzień
Czas „naskórkowania” 10-25 minut
Odporność na spływanie w temp. 0°C,+50°C, +70°C ≤ 2 mm
Powrót elastyczny przy wydłużeniu 60% ≥ 90%
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu 
na podłożu szklanym

maksymalna siła   ■ ≥ 290 N
maksymalne naprężenie   ■ ≥ 0,49 MPa
wydłużenie względne przy sile maksymalnej   ■ ≥ 125%
charakterystyka zerwania kohezyjne ■
naprężenie przy wydłużeniu    ■
względnym 60% 0,3MPa±20% 

Składowanie 
Do 24 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu w suchych 
warunkach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach. 
Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz przed mrozem.
Opakowanie 
Kartusze 300 ml Paleta 336 kg 1120 szt.
Kartusze 300 ml Paleta 360 kg 1200 szt.
Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania ma-
teriału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może 
zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz 
podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje 
jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i spo-
sób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać 
własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej 
karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wyrób posiada atest higieniczny, aprobatę techniczną  
Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6303/2004.
„Kit silikonowy Knauf Silikon sanitarny/Knauf Sanitär- 
Silikon Plus”.

materiał. Napoczęte opakowanie powinno być wykorzystane  
w możliwie najbliższym czasie.
Wskazówki uzupełniające

nie stosować poniżej +5°C i powyżej +40°C,  ■
narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą   ■
z dodatkiem detergentu,
świeżo nałożoną masę należy chronić przed mrozem, bez- ■
pośrednim kontaktem z wodą i szybkim wyschnięciem,
świeże zabrudzenia usuwać za pomocą Knauf Środka  ■
do usuwania silikonu.

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podłoża od +5°C do +40°C. Wszel-
kie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności 
względnej powietrza 50%. W innych warunkach parametry 
materiału mogą ulec zmianie. W czasie twardnienia Knauf 
Silikon sanitarny wydziela się kwas octowy, który może po-
drażniać oczy, błony śluzowe i skórę. W pomieszczeniach 
zamkniętych należy zapewnić dobrą wentylację. Zabrudze-
nia naskórka zmywać roztworem spirytusu. W przypadku 

kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i za-
sięgnąć porady lekarza. Chronić przed dziećmi. Wyrób chro-
nić przed mrozem i nasłonecznieniem.



   tel. 022/36-95-600 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

   fax 022/36-95-610 97-427 Rogowiec k. Bełchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   www.knauf-bauprodukte.pl Oddział Warszawa: ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   bauprod@knauf.pl
Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Knauf  
Uniwersalny środek czyszczący

Knauf Uniwersalny środek czyszczący charakteryzuje się 
następującymi właściwościami:

koncentrat do usuwania wszelkich zabrudzeń z po- ■
wierzchni płytek ceramicznych, kamienia naturalnego,  
klinkieru, powierzchni lakierowanych i z tworzywa 
sztucznego,
do uniwersalnego zastosowania we wszelkich pomiesz- ■
czeniach,
pojemnik posiada zakrętkę chroniącą przed dziećmi. ■

Sposób użycia
W zależności od zabrudzenia, koncentrat należy stosować 
bez rozcieńczania lub rozcieńczony z wodą (max. 1:5).  
Środek należy nanieść na czyszczoną powierzchnię, odcze-
kać, a następnie spłukać czystą wodą. Przy uporczywych  
zabrudzeniach czynność należy powtórzyć, odczekać dłu-
żej lub ewentualnie wyszorować za pomocą szczotki.  

Wskazówki uzupełniające
środka nie należy używać do czyszczenia delikatnych   ■
powierzchni, np. niektórych tworzyw sztucznych, po-
wierzchni świeżo lakierowanych, gumy i innych.  
W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić próbę,
pojemnik chronić przed dziećmi, ■
zawiera środki powierzchniowo czynne, na bazie   ■
naturalnych surowców, nie zawiera formaldehydów  
i fosforatów,
przyjazny dla środowiska, ■
orientacyjne zużycie ok. 20-100 ml/m ■ 2,
opakowanie: 1 l, ■
okres przydatności: 48 miesięcy. ■
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Impregnat do gresu charakteryzuje się następującymi  
właściwościami:

ułatwia czyszczenie, ■
nie powoduje żółknięcia powierzchni, ■
chroni gres przed wodą i tłustymi zabrudzeniami, ■
uniemożliwia nasiąkanie i umożliwia łatwe usunięcie  ■
cieczy z powierzchni,
chroni przed działaniem promieni UV, nie żółknie, ■
do wnętrz i na zewnątrz. ■

Sposób użycia
Płytki muszą być czyste i suche. Zabrudzenia należy  
usunąć za pomocą Knauf Środka do czyszczenia gresu.  
Impregnat należy nakładać równo z pomocą pędzla lub rolki  
i pozostawić do wchłonięcia. Pracować odcinkami aby uniknąć  
zasychania. Unikać powstawania kałuż i bąbelków  
powietrza. Nadmiar usunąć po 15-30 minutach gumową  
ściągaczką lub suchą ściereczką. Zetrzeć starannie nie  
pozostawiając smug.
Wskazówki uzupełniające

pełne działanie uzyskujemy po 1 do 3 dni. Do tego  ■
czasu nie należy powierzchni zmywać wodą, a posadzki 
na zewnątrz chronić przed deszczem,
przy zmniejszeniu działania lub starciu impregnatu,  ■
należy nałożyć ponownie cienką warstwę. Zaleca się 
impregnowanie gresu co 2 lata,
pomieszczenie podczas i po użyciu środka należy   ■
dobrze wywietrzyć,
prawie wszystkie rodzaje gresu nadają się do impre- ■
gnowania. Gres naturalny nie glazurowany może jednak  
w pojedynczych przypadkach stwarzać problemy.  
Produkt należy przetestować w niewidocznych miejscach,

nie wolno dopuścić do wyschnięcia produktu w widocz- ■
nych miejscach na płytkach. Raz zaschniętego nie da 
się już usunąć,
wydajność: ok. 30-40 m ■ 2/0,5 l,
temperatura obróbki od +10°C do +25°C, nie sto- ■
sować w pełnym słońcu. Należy wyłączyć ogrzewanie 
podłogowe i poczekać aż temperatura podłogi będzie 
nie wyższa niż +25°C,
produkt przechowywać w chłodnym i suchym pomiesz- ■
czeniu, w szczelnie zamkniętej butelce,
najlepsze właściwości produktu gwarantowane są przez  ■
12 miesięcy. Po otwarciu należy zużyć produkt jak  
najszybciej,
skład chemiczny: związki siloxonu, benzyna lakowa.  ■
Nie zawiera związków węglowodoru chlorowanego,
zawiera rozpuszczalniki organiczne. Nie wylewać do  ■
ścieków,
orientacyjne zużycie ok. 10-20 ml/m ■ 2,
opakowanie: 500 ml, ■
okres przydatności: 36 miesięcy. ■

Knauf  
Impregnat do gresu

Katalog produktów
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Knauf  
Środek do czyszczenia gresu

Właściwości Wytyczne stosowania

Knauf Środek do czyszczenia gresu charakteryzuje się  
następującymi właściwościami:

do czyszczenia powierzchni z polerowanego i natural- ■
nego gresu. Także do innych powierzchni ceramicznych, 
rozpuszcza i usuwa zabrudzenia: gumę, ślady po obuwiu,  ■
emulsje nabłyszczające, resztki środków pielęgnacyjnych,  
uporczywe plamy itp.,
zalecany do regularnego czyszczenia wymagających   ■
powierzchni oraz do podstawowego i intensywnego 
czyszczenia zabrudzonych  lub nieprawidłowo pielęgno-
wanych powierzchni,
nadaje się do czyszczenia maszynowego, ■
zamknięcie zabezpieczone przed dziećmi, ■
do wnętrz i na zewnątrz. ■

Sposób użycia
Czyszczenie podstawowe: Zależnie od stopnia zabrudzenia 
nanosić nierozcieńczony lub 1:10 rozcieńczony z wodą. 
Rozprowadzić szczotką lub mopem i zostawić na 10 do 25 
minut. W razie potrzeby przeczyścić szczotką. Nie dopuścić 
do wyschnięcia. Na koniec zmyć czystą wodą.
Czyszczenie pielęgnacyjne: Zależnie od stopnia zabrudze-
nia 25 do 250 ml zmieszać z 10 l wody i umyć podłogę. 
W maszynach czyszczących użyć 300 do 400 ml na 10 l 
wody.

Wskazówki uzupełniające
nie stosować na marmur, konglomerat i inne po- ■
wierzchnie wrażliwe na związki alkaliczne. Produkt  
należy przetestować w niewidocznych miejscach,
na nierównych powierzchniach lub użyciu zbyt skon- ■
densowanego środka mogą powstać ślady, które bez 
problemu można usunąć Knauf Środkiem do czyszcze-
nia kabin prysznicowych,
temperatura obróbki od +10°C do +25°C, ■
produkt przechowywać w chłodnym i suchym pomiesz- ■
czeniu, w szczelnie zamkniętej butelce,
zawiera środki powierzchniowo czynne, które ulegają  ■
biologicznemu rozkładowi. W formie roztworu o dużym 
rozcieńczeniu można go usuwać do ścieków,
orientacyjne zużycie ok. 20-60 ml/m ■ 2,
opakowanie: 1 l, ■
okres przydatności: 48 miesięcy. ■

Katalog produktów
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Knauf  
Impregnat na balkony i tarasy

Właściwości Wytyczne stosowania
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Impregnat na balkony i tarasy charakteryzuje się następu-
jącymi właściwościami:

zabezpiecza przed działaniem wody, ■
bezbarwny i oddychający. ■

Zastosowanie
do impregnowania powierzchni chłonnych, jak płytki   ■
ceramiczne, klinkierowe, z kamienia naturalnego,  
betonu i fug cementowych,
przeźroczysty, skutecznie wnika w powierzchnię,  ■
uszczelnia balkony i tarasy przed deszczem, ■
hamuje powstawanie wykwitów i nawarstwianie się   ■
zabrudzeń.

Sposób użycia
Podłoże musi być całkowicie suche. Musi być chłonne,  
 mocne i nie popękane (dopuszczalne są rysy grubości włosa).  
Wykwity usunąć Knauf Środkiem do czyszczenia klinkieru  
i kamienia. Zaleca się wypróbowanie impregnatu na małej  
powierzchni. Knauf Impregnat na balkony i tarasy dobrze 
wstrząsnąć, nanosić równomiernie i obficie za pomocą  
pędzla lub rolki. Unikać powstawania kałuż. Knauf  
Impregnat na balkony i tarasy po zastosowaniu należy 
chronić przez czas schnięcia ok. 4 godziny.

Wskazówki uzupełniające
zaleca się wypróbowanie impregnatu na małej   ■
powierzchni,
pełne właściwości osiąga po 14 dniach, ■
przy zmniejszeniu działania lub starciu impregnatu,  ■
należy nałożyć ponownie cienką warstwę. Zaleca się 
impregnowanie co 18 miesięcy,
wydajność: 200-300 ml/m ■ 2, w zależności od chłonności  
podłoża,
nie stosować w temp. poniżej +5°C i powyżej   ■
+25°C, nie stosować w pełnym słońcu,
powierzchnie okienne, ramy okienne, drzwi, powierzch- ■
nie drewniane, okucia metalowe itp. chronić przy nano-
szeniu impregnatu,
narzędzia pracy czyścić wodą bezpośrednio po użyciu, ■
produkt przechowywać w chłodnym i suchym pomiesz- ■
czeniu, w szczelnie zamkniętej butelce,
chronić przed dziećmi, ■
orientacyjne zużycie ok. 200-300 ml/m ■ 2,
opakowanie: 1 l, ■
okres przydatności: 12 miesięcy. ■
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Właściwości Wytyczne stosowania
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Środek pielęgnacyjny do marmuru i kamienia charakteryzuje 
 się następującymi właściwościami:

do kamienia naturalnego i syntetycznego, ■
do odświeżania koloru i struktury kamienia, ■
do marmuru, granitu, trawertynu, lastrica, aglomarmuru, ■
bez zapachu. ■

Sposób użycia
Zabrudzenia usunąć wcześniej Knauf Uniwersalnym  
środkiem czyszczącym. Środek nałożyć równomiernie  
za pomocą miękkiej szmatki. Pozostawić do wyschnięcia  
i wypolerować. 

Wskazówki uzupełniające
środek stosowany jako dodatek do wody, służy   ■
do zachowania i odświeżenia warstwy ochronnej  
(ok. 0,25 litra na 10 l wody),
powierzchnię można wielokrotnie polerować, ■
chronić przed dziećmi, ■
chronić przed działaniem mrozu, ■
orientacyjne zużycie ok. 50-60 ml/m ■ 2,

opakowanie: 1 l, ■
okres przydatności: 48 miesięcy. ■

Knauf Środek pielęgnacyjny  
do marmuru i kamienia
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Knauf Środek do czyszczenia klinkieru i kamienia charakte-
ryzuje się następującymi właściwościami:

wysoce aktywny koncentrat do usuwania resztek betonu,  ■
zapraw, wykwitów cementowych, osadów rdzy i kamienia 
z płytek, klinkieru, cegieł, płyt glinianych, również z płyt  
i marmurów ogrodowych.

Sposób użycia
Podłoże należy zwilżyć wodą. Nakładać za pomocą gąbki 
(w rozcieńczeniu maksymalnie 1:10 z wodą). Po krótkim  
czasie działania środka, powierzchnię obficie spłukać  
wodą. W przypadku uporczywych zabrudzeń czynności nale-
ży powtórzyć, ewentualnie wyszorować za pomocą szczotki. 

Wskazówki uzupełniające
środka nie należy używać do czyszczenia powierzchni  ■
nie odpornych na działanie kwasów, np. polerowanego 
marmuru, emalii, powierzchni chromowanych, alumi-
nium eloksylowanego, 
chronić przed dziećmi, ■
orientacyjne zużycie ok. 60-100 ml/m ■ 2,
opakowanie: 1 l, ■
okres przydatności: 84 miesiące. ■

Knauf Środek do czyszczenia  
klinkieru i kamienia
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Knauf Połysk do kamienia charakteryzuje się następującymi 
właściwościami:

jedwabisty połysk płytek, kamienia naturalnego   ■
i syntetycznego, płytek klinkierowych, marmuru, łupku,
bezbarwny do wnętrz, chroni i zabezpiecza powierzch- ■
nie chłonnych i porowatych płytek
odświeża kolor i strukturę, nadaje połysk, ■
ułatwia pielęgnowanie powierzchni, ■
do stosowania na różne kamienie naturalne oraz synte- ■
tyczne jak: nieglazurowane płytki klinkierowe, ceglane, 
marmur, kamień syntetyczny, łupki,
opakowanie zabezpieczone przed dziećmi. ■

Sposób użycia
Podłoże musi być suche i czyste. Wszelkie zabrudzenia na-
leży usunąć Knauf Uniwersalnym środkiem czyszczącym.  
Preparat należy nakładać równomiernie za pomocą gąbki  
lub miękkiej szmatki. Czas schnięcia ok. 40 minut. Przy 
podłożach chłonnych zaleca się powtórne nałożenie  
preparatu.

Wskazówki uzupełniające
na powierzchnie polerowane lub gładko oszlifowane  ■
należy nakładać cienką warstwę preparatu rozcieńczo-
nego z wodą w proporcji 1:4. Zaleca się przeprowadze-
nie próby,
do pielęgnacji powierzchni, na której użyto Knauf   ■
środka zabezpieczającego kamień należy stosować  
go rozcieńczonego z wodą w proporcji 1:5,
wydajność ok. 20 m ■ 2,
chronić przed dziećmi, ■
nie zawiera rozpuszczalników, ■
skład: poniżej 5% niejonowych środków powierzchniowo   ■
czynnych, środki konserwujące, substancje pomocnicze, 
akryle,
chronić przed mrozem, ■
orientacyjne zużycie ok. 50 ml/m ■ 2,
opakowanie: 1 l, ■
okres przydatności: 36 miesięcy. ■

Knauf  
Połysk do kamienia
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Knauf Środek zabezpieczający do kamienia charakteryzuje 
się następującymi właściwościami:

intensyfikuje kolor i strukturę powierzchni kamiennych, ■
preparat jest polecany do wszystkich kamieni natural- ■
nych, syntetycznych oraz wyrobów betonowych,
odporny na działanie soli,  ■
ułatwia pielęgnację. ■

Sposób użycia
Podłoże musi być suche, czyste i chłonne. Wszelkie zabru-
dzenia należy usunąć Knauf Uniwersalnym środkiem czysz-
czącym. Preparat należy nakładać za pomocą gąbki lub 
pędzla. Czas schnięcia ok. 30 minut. 

Wskazówki uzupełniające
środka nie należy stosować poniżej +10°C oraz powy- ■
żej +25°C, przy palącym słońcu,
działanie środka należy wypróbować na małej po- ■
wierzchni, nie nadaje się on do polerowanego mar-
muru i innych powierzchni nie odpornych na działanie  
rozpuszczalników,
na powierzchnie polerowane preparat należy nakładać  ■
cienką warstwą,
orientacyjne zużycie ok. 50-100 ml/m ■ 2,
opakowanie: 1 l,  ■
okres przydatności: 48 miesięcy. ■

Knauf  
Środek zabezpieczający do kamienia
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Knauf Olej do klinkieru i okładzin ceramicznych charaktery-
zuje się następującymi właściwościami:

chroni oraz pielęgnuje cegły i płytki klinkierowe, ■
zapewnia rustykalny kolor, ■
nie powoduje połysku. ■

Sposób użycia
Konserwowana powierzchnia powinna być sucha, czysta 
oraz chłonna. Wszelkie zabrudzenia należy usunąć Knauf 
uniwersalnym środkiem czyszczącym. Olej do klinkie-
ru należy nakładać za pomocą miękkiej szmatki. Na po-
wierzchnie słabo chłonne należy stosować cieńszą warstwę, 
natomiast przy powierzchniach silnie chłonnych zaleca się 
powtórzenie zabiegu po upływie paru dni. 

Wskazówki uzupełniające
oleju nie należy używać do pielęgnacji powierzchni   ■
polerowanych, 
ze względu na działanie słońca, deszczu i śniegu,   ■
proces powtarzać w regularnych odstępach czasu,
chronić przed dziećmi, ■
orientacyjne zużycie ok. 100-200 ml/m ■ 2,
opakowanie: 1 l,  ■
okres przydatności: 24 mieiące. ■

Knauf  
Olej do klinkieru i okładzin ceramicznych
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Knauf Środek do czyszczenia fug, charakteryzuje się nastę-
pującymi właściwościami:

do czyszczenia fug na ścianach i posadzkach we wnętrzach  ■
i na zewnątrz,
usuwa ogólne zabrudzenia i tłuszcz, ■
środek sprawia, że fugi odzyskują swój kolor. ■

Sposób użycia
Środek należy nanieść na czyszczoną powierzchnię, odcze-
kać, a następnie spłukać czystą wodą. Przy uporczywych 
zabrudzeniach czynność należy powtórzyć, odczekać dłużej 
lub ewentualnie użyć szczotki.

Wskazówki uzupełniające
pojemnik chronić przed dziećmi. ■
zawiera środki powierzchniowo czynne, na bazie na- ■
turalnych surowców, nie zawiera formaldechydów  
i fosforatów, 
środka nie należy używać do czyszczenia delikat- ■
nych powierzchni, np. niektórych tworzyw sztucznych, 
powierzchni świeżo lakierowanych, gumy i innych.  
W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić próbę, 
przyjazny dla środowiska, ■
orientacyjne zużycie ok. 25-50 ml/m ■ 2,
opakowanie: 500 l,  ■
okres przydatności: 84 miesiące. ■
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Knauf  
Środek do usuwania pleśni

Knauf Środek do usuwania pleśni charakteryzuje się następu-
jącymi właściwościami:

do szybkiego usuwania pleśni, plam na ścianach, grzy- ■
bów, mchów oraz alg, na murach, kamieniu naturalnym 
i syntetycznym, drewnie tworzywach sztucznych, fugach 
silikonowych i silikatowych,
gotowy do użycia, ■
może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budyn- ■
ków,
może być nanoszony przed malowaniem. ■

Sposób użycia
Nie należy zmywać ani czyścić podłoża przed użyciem  
preparatu. Zakrętkę zabezpieczającą przed dziećmi nale-
ży usunąć poprzez jednoczesne naciśnięcie i przekręcenie,  
a na jej miejsce wkręcić dołączony spryskiwacz. Środek  
rozpylać wprost na czyszczoną powierzchnię z odległości 
ok. 20 cm. Spryskaną powierzchnię umyć gąbką z wodą.  
W przypadku silnego zabrudzenia czynności powtórzyć po 
24 godzinach, conajmniej 2 razy.

Wskazówki uzupełniające
środek niszczy niektóre glazury, farby, tworzywa sztucz- ■
ne itp. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić 
próbę w słabo widocznym miejscu,
nie spryskiwać roślin, tekstyliów oraz metali. W przy- ■
padku spryskania tych powierzchni natychmiast prze-
myć wodą,
w przypadku stosowania we wnętrzach pomieszczeń,  ■
należy je dobrze wywietrzyć, unikać wdychania oparów. 
Wietrzyć min. 2 godziny,
opakowanie zabezpieczone przed dziećmi, przecho- ■
wywać w pozycji stojącej, w ciemnym i chłodnym  
pomieszczeniu, chronić przed mrozem,
produktu nie należy używać razem z innymi środkami, ■
orientacyjne zużycie ok. 100 ml/m ■ 2,
opakowanie: 500 l, ■
okres przydatności: 6 miesięcy. ■
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Knauf Środek do czyszczenia kabin prysznicowych służy do:
czyszczenia kabin natryskowych ze szkła, aluminium   ■
i tworzyw sztucznych, płytek oraz fug w sanitariatach,
usuwa osad wapienny, plamy wodne i pozostałości po  ■
mydle,
bardzo wydajny i oszczędny w użyciu, ■
posiada właściwości dezynfekcyjne oraz miły cytrynowy  ■
zapach,
nadaje połysk. ■

Sposób użycia
Środek czyszczący kabiny natryskowe najlepiej jest rozpylić 
po zakończonej kąpieli. Po krótkim czasie obficie spłukać 
wodą. Uporczywe zabrudzenia czyścić gąbką lub powtórzyć 
zabieg. 

Wskazówki uzupełniające
nie stosować na powierzchniach nie odpornych na kwa- ■
sy jak np. marmur polerowany, na wrażliwych dekorach 
płytek, emalii, miedzi, armaturach z brązu i materia-
łach takich jak nylon, polyamid i inne, ewentualnie 
rozcieńczyć i nie dopuścić do dłuższego oddziaływania. 
Odporność materiału należy wcześniej sprawdzić na 
niewidocznym miejscu,
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ■
preparat zawiera: poniżej 5% kwasów organicznych, po- ■
niżej 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych,
preparat został wyprodukowany na bazie surowców  ■
naturalnych, nie zawiera rozpuszczalników, formalde-
hydów i fosforanów,
przyjazny dla środowiska, zawiera składniki ulegające  ■
rozkładowi biologicznemu, rozcieńczony może dostać 
się do ścieków,
opakowanie przekazać do ponownego przetworzenia  ■
dopiero po całkowitym opróżnieniu i wypłukaniu,
orientacyjne zużycie ok. 100 ml/m ■ 2,
opakowanie: 500 ml, ■
okres przydatności: 84 miesiące. ■

Knauf  
Środek do czyszczenia kabin prysznicowych
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Knauf Środek do usuwania pozostałości cementowych służy do:
do usuwania osadów kamienia, brudu, pozostałości  ■
zapraw, wykwitów, plam wodnych i rdzawych z płytek 
glazurowanych, klinkieru, gliny, lastriko, ceramiki, ele-
mentów sanitarnych, kamieni naturalnych tj. granitu, 
łupków piaskowca oraz z elementów chromowanych, 
stali szlachetnej, tworzyw sztucznych i lakierów, 
nie zawiera kwasu solnego, ■
dezynfekujący. ■

Sposób użycia
podłoże zwilżyć wodą, ■
w zależności od stopnia zabrudzenia rozcieńczyć wodą  ■
w stosunku 1:10, nanieść, wyczyścić szczoteczką, po 
krótkim czasie działania środka, powierzchnię dobrze 
zmyć wodą.

Wskazówki uzupełniające
narzędzia pracy należy oczyścić wodą, ■
uwaga! Produkt chemiczny, chronić przed dziećmi! ■
produkt zawiera kwasy. Drażni oczy. Unikać kontaktu  ■
z oczami. Produktu nie należy stosować na powierzch-
nie nie odporne na działanie kwasów (emalia, marmur 
itp.). W przypadku wątpliwości należy wykonać próbę 
w mało widocznym miejscu,
orientacyjne zużycie ok. 60-100 ml/m ■ 2,
opakowanie: 1 l, ■
okres przydatności: 84 miesiące. ■

Knauf Środek do usuwania  
pozostałości cementowych
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Knauf Środek do usówania silikonu przeznaczony jest do:
usuwania resztek silikonu ■
do zastosowania na wielu podłożach np. drewno,  ■
szkło, emalia, porcelana, płytki i płyty, kamienie  
naturalne (granit, marmur, piaskowiec, łupki),
zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci, ■
do wnętrz i na zewnątrz. ■

Sposób użycia
Resztki silikonowe usunąć mechanicznie. Za pomocą pędzla  
nanieść Knauf Środek do silikonu i pozostawić na 5-10  
minut, a następnie zetrzeć czystą ściereczką.

Wskazówki
materiały wrażliwe na działanie rozpuszczalników takie  ■
jak: guma, tworzywa sztuczne, szkło akrylowe, podłoża 
lakierowane mogą nawet w czasie krótkiego działania-
środka zostać uszkodzone. Poleca się przeprowadzenie 
testów w mało widocznych miejscach,
należy unikać dłuższego oddziaływania środka na- ■
przedmioty z gumy, istnieje niebezpieczeństwo ichroz-
puszczenia,
w czasie używania środka zadbać o odpowiednią   ■
wentylację,
nie należy wprowadzać środka bezpośrednio do   ■
kanalizacji,
orientacyjne zużycie ok. 15 ml/m ■ 2,
opakowanie: 250 l. ■
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Właściwości Wytyczne stosowania

Knauf  
Klej do styropianu

Knauf Klej do styropianu jest starannie dobraną mieszaniną 
cementu, wypełniaczy mineralnych, modyfikatorów. Opra-
cowane receptury są poparte wieloletnimi doświadczeniami  
w laboratoriach badawczych firmy Knauf Bauprodukte. 
Charakteryzuje się następującymi właściwościami:

mrozoodporna, ■
wodoodporna, ■
paroprzepuszczalna, ■
wydajna, ■
wysoka przyczepność. ■

Zakres stosowania
Wysoko wartościowa, zawierająca cement zaprawa, jako-
ściowo kontrolowana, odporna na mróz i wodę. Specjalna 
zaprawa do przyklejania płyt styropianowych. Płyty styro-
pianowe muszą być przeznaczone specjalnie do systemu 
dociepleń i odpowiednio wysezonowane. Bardzo gładkie 
płyty należy wcześniej zarysować. 
Przygotowanie podłoża
Knauf Klej do styropianu ma bardzo dobrą przyczepność 
do nośnych, zwartych, suchych i czystych, wolnych od sub-
stancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, 
bitumy, pyły) powierzchni murów, tynków i betonów. Na-
leży sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok 
malarskich. Tynki wykazujące słaba przyczepność do pod-
łoża należy usunąć. Ubytki i nierówności podłoża trzeba 
uzupełnić Knauf Masą naprawczo-wyrównującą lub pokryć 
tynkiem cementowym. Zanieczyszczenia, resztki substancji 
antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki 
o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowi-
cie np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie otynko-
wane mury, odpowiednio mocne tynki oraz paroprzepusz-
czalne powłoki malarskie należy oczyścić z kurzu, a potem 

umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego 
wyschnięcia.
Podłoża o dużej nasiąkliwości, np. mury z bloczków ga-
zobetonowych czy silikatowych, należy zagruntować Knauf 
Środkiem głęboko gruntującym (Knauf Tiefengrund) i pozo-
stawić do wyschnięcia.
Zarabianie zaprawy
Ręcznie
Opakowanie 25 kg Knauf kleju do styropianu rozmieszać  
w około 6,8-7,2 l czystej wody aż do uzyskania jednolitej 
masy. Po ok. 5 minut wymieszać ponownie. Konsystencję 
zaprawy regulować wodą lub proszkiem. Zaprawę należy 
wykorzystać w ciągu 2 godzin.
Maszynowe
Knauf Klej do styropianu nakładać za pomocą agregatu 
tynkarskiego np. PFT G 5 (zielony ślimak podający D4-3 
z połową wydajności, wąż o średnicy 25 mm, maksymalna 
długość podawania zaprawy - 20 m). Dozowanie wody na-
stawić na 250 l/h.
Nanoszenie zaprawy
Ręcznie
Nanieść Knauf Klej do styropianu na spodnią stronę  
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Parametry techniczne

Proporcje woda/proszek
ręcznie  6,8-7,2 l wody/25 kg proszku ■
maszynowo ok. 250 l/h wody/połowa wydajności maszyny  ■
PFT G5 zielony ślimak podający D4-3 przy klejeniu 
styropianowych płyt termoizolacyjnych.

Temperatura stosowania  od +5°C do +25°C
Czas dojrzewania 5 minut
Czas obróbki*  ok. 2 godzin
Grubość warstwy 4-15 mm
Orientacyjne zużycie

Przy mocowaniu płyt w systemie dociepleń ok. 4,0 kg/m ■ 2 

worek 25 kg wystarcza na ok. 6,0 m2

* przy 23°C i 50% wilgotności powietrza.

Składowanie 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na pa-
letach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszko-
dzonych opakowaniach. 
Opakowanie 
Worki 25 kg Paleta 1050 kg 42 szt. 
Zalecenia
Pełne właściwości i gwarancję systemu Knauf uzyskuje się 
stosując składniki systemu i zgodnie z opisami techniczny-
mi. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania 
materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie 
może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. 
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie 
ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwaran-

tuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki  
i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy 
wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się  
niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
Wyrób posiada atest higieniczny, aprobatę techniczna  
Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-4884/2003 „Zestaw 
wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych  
budynków system Knauf”.

Wytyczne stosowania

płyty po obwodzie pasek o szerokości ok. 5 cm a na środku 
kilka placków o średnicy 8-10 cm, prawidłowo naniesio-
na zaprawa po dociśnięciu powinna pokrywać min. 40% 
powierzchni płyty. W przypadku równych, otynkowanych 
powierzchni klej można nanosić na całą powierzchnię za 
pomocą pacy zębatej o odpowiednich zębach kwadratowych 
lub półokrągłych.
Maszynowo
Nanieść Knauf Klej do styropianu za pomocą agregatu 
tynkarskiego np. PFT G 5 na spodnią stronę płyty, po ob-
wodzie pasek o szerokości ok. 5 cm oraz ukośnie nanieść 
paski kleju o szerokości ok. 5 cm, prawidłowo naniesiona 
zaprawa po dociśnięciu powinna pokrywać min. 40% po-
wierzchni płyty. 
Szpachlowanie płyt styropianowych należy stosować Knauf 

Klej zbrojony z włóknem. 
Wskazówki uzupełniające

nie należy przerabiać przy temperaturze poniżej   ■
+5°C i powyżej 25°C,
narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą, ■
nie dopuszczać do dostania się zaprawy na obrzeża  ■
płyty, co prowadzi do powstania mostków termicznych,
po całkowitym wyschnięciu zaprawy płytę należy przy- ■
mocować kołkami (6 szt./m2),
chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz od- ■
działywaniem opadów atmosferycznych.

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Wszel-
kie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności 
względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.
Knauf Klej do styropianu ma właściwości drażniące, a za-
wartość cementu powoduje, że po wymieszaniu z wodą wy-
rób ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić 
skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami, 
płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób 
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Zawartość chromu VI w uwodnionej formie - poniżej 2 ppm 
w przeliczeniu na ogólną sucha masę produktu w okresie 
ważności wyrobu.
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Knauf Klej zbrojony z włóknem jest starannie dobraną mie-
szaniną cementu, wypełniaczy mineralnych, modyfikatorów 
oraz specjalnie dobranych włókien zbrojących. Opracowane 
receptury są poparte wieloletnimi doświadczeniami w labo-
ratoriach badawczych firmy Knauf Bauprodukte. Charakte-
ryzuje się następującymi właściwościami:

mrozoodporna, ■
wodoodporna, ■
elastyczna, ■
paroprzepuszczalna, ■
wydajna, ■
wysoka przyczepność. ■

Zakres stosowania
Wysoko wartościowa, zawierająca cement zaprawa, jako-
ściowo kontrolowana, odporna na mróz i wodę. Zalecana 
do mocowania termoizolacyjnych płyt z wełny mineral-
nej. Do wykonania warstwy szpachlowej zbrojonej siatką  
z włókna szklanego na płytach styropianowych oraz z wełny 
mineralnej. 
Przygotowanie podłoża
Klejenie płyt z wełny mineralnej
Knauf Klej zbrojony z włóknem ma bardzo dobrą przyczepność 
do nośnych, zwartych, suchych i czystych, wolnych od substan-
cji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, 
pyły) powierzchni murów, tynków i betonów. Należy sprawdzić 
przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. Tyn-
ki wykazujące słaba przyczepność do podłoża należy usunąć. 
Ubytki i nierówności podłoża trzeba uzupełnić Knauf Masą 
naprawczo-wyrównującą lub pokryć tynkiem cementowym. 
Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych, parosz-
czelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do 
podłoża należy usunąć całkowicie np. za pomocą myjek ciśnie-
niowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tyn-
ki oraz paroprzepuszczalne powłoki malarskie należy oczyścić  

z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do  
całkowitego wyschnięcia. Podłoża o dużej nasiąkliwości, np. mury  
z bloczków gazobetonowych czy silikatowych, należy zagrunto-
wać Knauf Środkiem głęboko gruntującym (Knauf Tiefengrund)  
i pozostawić do wyschnięcia.
Wykonywanie warstwy zbrojonej
Powierzchnie płyt przeszlifowane odpowiednimi narzędziami, 
zamocowane dodatkowo łącznikami mechanicznymi należy 
oczyścić z luźnych pozostałości płyt.
Zarabianie zaprawy
Ręcznie
Opakowanie 25 kg Knauf kleju zbrojonego z włóknem rozmie-
szać w około 6,5-7,0 l czystej wody aż do uzyskania jednolitej 
masy. Po ok. 5 minut wymieszać ponownie. Konsystencję zapra-
wy regulować wodą lub proszkiem. Zaprawę należy wykorzystać 
w ciągu 2 godzin.
Maszynowe
Knauf Klej zbrojony z włóknem nakładać za pomocą agregatu 
tynkarskiego np. PFT G 5 (zielony ślimak podający D4-3 z po-
łową wydajności, wąż o średnicy 25 mm, maksymalna długość 
podawania zaprawy - 20 m). Dozowanie wody nastawić na ok. 
300 l/h przy zatapianiu siatki, a 250 l/h przy klejeniu płyt.

Knauf  
Klej zbrojony z włóknem
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Parametry techniczne

Proporcje woda/proszek 
ręcznie                  6,5-7,0 l wody/25 kg proszku ■
maszynowo   ■
ok. 300 l/h wody/połowa wydajności maszyny PFT G4 zielo-
ny ślimak podający D4-3 przy zatapianiu siatki  
ok. 250 l/h wody/połowa wydajności maszyny PFT G4  
zielony ślimak podający D4-3 przy klejeniu płyt   
termoizolacyjnych z wełny mineralnej

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C
Czas dojrzewania 5 minut
Czas obróbki* ok. 2 godzin
Gruntowanie* po ok. 2 dniach
Grubość warstwy 4-5 mm
Orientacyjne zużycie

przy zatapianiu siatki warstwa 4 mm ok. 4,0 kg/m ■ 2 

op.25 kg wystarcza na ok. 6,0 m2 
przy mocowaniu płyt w systemie dociepleń ok. 4,0 kg/m ■ 2 

worek 25 kg wystarcza na ok. 6,0 m2

* przy 23°C i 50% wilgotności powietrza.
Składowanie 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na pa-
letach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszko-
dzonych opakowaniach. 
Opakowanie 
Worki 25 kg Paleta 1050 kg 42 szt. 
Zalecenia
Pełne właściwości i gwarancję systemu Knauf Thermo uzy-
skuje się stosując składniki systemu i zgodnie z opisami 
technicznymi. Niniejsza karta techniczna określa zakres sto-
sowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale 
nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. 
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie 
ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje 
jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i spo-

sób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać 
własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej 
karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
Wyrób posiada atest higieniczny, aprobatę techniczna  
Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-5533/2006. 
„Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrz-
nych budynków systemem Knauf - THERMO-W” 
AT-15-4884/2003. 
„Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrz-
nych budynków systemem Knauf”.
AT-15-5995/2003 
„Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrz-
nych budynków systemem Knauf-THERMO”. 

Wytyczne stosowania

Nanoszenie zaprawy
Klejenie płyt z wełny mineralnej ręcznie
Powierzchnię płyt mocno przeszpachlować cienką warstwą Knauf 
Kleju zbrojonego z włóknem za pomocą gładkiej pacy ze sta-
li nierdzewnej. Następnie nanieść na płyty po obwodzie pasek  
o szerokości ok. 3-5 cm a na środku kilka placków o średni-
cy 8-12 cm, prawidłowo naniesiona zaprawa po dociśnięciu 
powinna pokrywać min. 50% powierzchni płyty. Zachować 
mijankowy układ styków pionowych. W przypadku równych, 
otynkowanych powierzchni klej można nanosić po wstępnym 
przeszpachlowaniu na całą powierzchnię za pomocą pacy zębatej  
o odpowiednich zębach kwadratowych lub półokrągłych.
Klejenie płyt z wełny mineralnej maszynowo
Powierzchnię płyt mocno przeszpachlować cienką war-
stwą Knauf Kleju zbrojonego z włóknem za pomocą gład-
kiej pacy ze stali nierdzewnej. Nanieść Knauf Klej zbrojony  
z włóknem za pomocą agregatu tynkarskiego np. PFT G 5 na 
spodnią stronę płyty po obwodzie pasek o szerokości ok. 5 cm 
oraz ukośnie nanieść paski kleju o szerokości ok.5 cm, prawi-
dłowo naniesiona zaprawa po dociśnięciu powinna pokrywać 
min. 50% powierzchni płyty. 
Szpachlowanie płyt styropianowych i z wełny mineralnej
Po zakołkowaniu, nałożyć warstwę 2/3 końcowej grubości, 

rozprowadzając pacą zębatą. W przypadku szpachlowania płyt  
z wełny mineralnej wcześniej należy przeszpachlować na gład-
ko powierzchnię płyty a następnie nałożyć warstwę i przeczesać 
pacą zębatą. Zatopić siatkę zbrojącą tak, aby nie była widocz-
na, a następnie nałożyć pozostałą 1/3 grubość warstwy roz-
prowadzając gładką pacą. Całkowita grubość warstwy powinna 
wynosić 4-5 mm. 
Wskazówki uzupełniające

nie należy przerabiać przy temperaturze poniżej   ■
+5°C i powyżej 25°C,
narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą, ■
nie dopuszczać do dostania się zaprawy na obrzeża płyty,  ■
co prowadzi do powstania mostków termicznych,
po całkowitym wyschnięciu zaprawy płytę należy przymo- ■
cować kołkami (6 szt./m2 do 20 m wysokości pow. 20 m 
9 szt./m2),
chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oddzia- ■
ływaniem opadów atmosferycznych,
gruntowanie należy przeprowadzić po całkowitym wyschnię- ■
ciu Knauf Kleju zbrojonego włóknem,
do przyklejenia płyt styropianowych stosować Knauf Klej do  ■
styropianu (klej ten nie nadaje się do wykonywania warstwy 
szpachlowej z wtopioną tkaniną zbrojącą z włókna szklanego.

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Wszel-
kie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności 
względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.
Knauf Klej zbrojony z włóknem ma właściwości drażnią-
ce, a zawartość cementu powoduje, że po wymieszaniu  
z wodą wyrób ma odczyn alkaliczny. W związku z tym na-
leży chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału  
z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady le-
karza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci.
Zawartość chromu VI w uwodnionej formie - poniżej 2 ppm 
w przeliczeniu na ogólną sucha masę produktu w okresie 
ważności wyrobu.
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Knauf Putzgrund Podkład pod tynki (Knauf Putzgrund 
Fassade) to specjalny środek do gruntowania powierzchni 
przed nałożeniem strukturalnych tynków fasadowych. Jest 
to wodna zawiesina dyspersji styrenowo- akrylowej, mączki 
marmurowej, piasku kwarcowego i pigmentów. Opracowa-
ne receptury są poparte wieloletnimi doświadczeniami w 
laboratoriach badawczych firmy Knauf Bauprodukte. Cha-
rakteryzuje się następującymi właściwościami:

do gruntowania powierzchni, przed nakładaniem tyn- ■
ków mineralnych, akrylowych, silikonowych i silikato-
wych,
wzmacnia powierzchnie, reguluje chłonność, polepsza  ■
przyczepność,
nie zawiera rozpuszczalników, ■
dostępny w 275 kolorach z palety barw Knauf, ■
paroprzepuszczalny, ■
na ściany i sufity, ■
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, ■
wysoka przyczepność, ■
gotowy do użycia, ■
wysoka wydajność. ■

Zakres stosowania
Knauf Putzgrund Podkład pod tynki (Knauf Putzgrund Fassa-
de) to gotowy do użycia środek do gruntowania powierzchni 
przed nałożeniem strukturalnych tynków fasadowych, dobrze 
kryjący i wyrównujący kolor. Nie można stosować na płyty  
gipsowo-kartonowe. Knauf Putzgrund Podkład pod tynki (Knauf  
Putzgrund Fassade) stosuje się na: 

Knauf Klej zbrojony z włóknem jako warstwę szpachlo- ■
wą z wtopioną siatką zbrojącą, 
wszelkie typowe podłoża budowlane cementowo-  ■
wapienne,
tynki zewnętrzne i wewnętrzne. ■

Przygotowanie podłoża
Knauf Putzgrund Podkład pod tynki (Knauf Putzgrund Fassa-
de) można stosować na nośne, zwarte, suche, mocne, czyste 
i wolne od kurzu i pyłu oraz innych środków zapobiegają-
cych przyleganiu (np. olej, klej do tapet) podłoża wewnątrz  
i na zewnątrz budynków. Trwałe i wodoodporne powłoki 
malarskie należy zmatowić, oczyścić. Powłoki nie odporne 
na wodę usunąć. Przed użyciem zawsze dobrze wymieszać 
zawartość opakowania.

Nanoszenie gruntu
Należy pamiętać, aby pod tynki kolorowe stosować Knauf 
Putzgrund Podkład pod tynki (Knauf Putzgrund Fassade)  
w kolorze tynku. Knauf Podkład pod tynki (Knauf Putzgrund  
Fassade), należy rozprowadzić równomiernie za pomocą  
pędzla, miękkiej szczotki lub wałka tak, aby pokrył całą 
powierzchnię, nie tworząc przy tym zacieków, przy bardzo  
chłonnych i szorstkich podłożach, należy rozcieńczyć 
z maks. 10% wody, pokryć powierzchnie tynkowania  
i pozostawić do wyschnięcia. Tynk można nakładać dopiero  
po całkowitym wyschnięciu środka gruntującego min. 
12 godzin. Czas wysychania zależy od temperatury  
i wilgotności w otoczenia oraz od chłonności podłoża. Pełne  
właściwości i gwarancję systemu Knauf Thermo uzyskuje  
się stosując składniki systemu firmy Knauf Bauprodukte  
zgodnie z opisami technicznymi.

Knauf Putzgrund  
Podkład pod tynki 
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Parametry techniczne

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C 
Orientacyjne zużycie: ok. 0,3-0,45 kg /m2

Wydajność opakowanie 5 kg ok. 11 do 16 m2

  opakowanie 20 kg ok. 44 do 64 m2

Odporność termiczna -20°C do +80°C 
Składowanie 
W suchym miejscu w temperaturze powyżej 3°C dopusz-
czalny czas składowania wynosi ok. 12 miesięcy od daty 
produkcji. Chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem 
promieni słonecznych lub podwyższoną temperaturą oraz 
mrozem. 
Opakowanie:
Wiadra 5 kg Paleta 300 kg 60 szt. 
Wiadra 20 kg Paleta 480 kg 20 szt.

Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania ma-
teriału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może 
zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz 
podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje 
jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i spo-
sób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać 
własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej 
karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wyrób zawarty jest w aprobacie technicznej Instytutu  
Techniki Budowlanej AT-15-5533/2006.
„Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrz-
nych budynków systemem Knauf - THERMO - W”
AT-15-4884/2003.
„Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrz-
nych budynków systemem Knauf” AT-15-5995/2003.
„Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrz-
nych budynków systemem Knauf - THERMO”.
Wyrób posiada atest higieniczny.

Wskazówki uzupełniające
temperatura podłoża i powietrza powinna wynosić, co  ■
najmniej +5°C, ściany nie mogą być przemrożone,
unikać zapylenia w pomieszczeniach, w których został  ■
zastosowany Knauf Putzgrund Podkład pod tynki (Knauf 
Putzgrund Fassade), aby uniknąć osiadania kurzu,
Knauf Putzgrund Podkład pod tynki (Knauf Putzgrund  ■
Fassade) nie należy mieszać z innymi materiałami. 
Może to spowodować istotne zmiany jego właściwości,
narzędzia pracy należy przemyć wodą natychmiast po  ■
wykonaniu prac. 

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Wszel-
kie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności 
względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze schnięcie materiału.
W przypadku kontaktu materiału z oczami, płukać je obficie 
wodą i zasięgnąć porady lekarza. Chronić przed mrozem!
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   www.knauf-bauprodukte.pl Oddział Warszawa: ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   bauprod@knauf.pl
Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Knauf Marmorit RP 240 Tynk mineralny jest starannie do-
braną mieszaniną białego cementu, wapna hydratyzowa-
nego, kruszyw marmurowych, wypełniaczy mineralnych 
oraz modyfikatorów. Opracowane receptury są poparte 
wieloletnimi doświadczeniami w laboratoriach badawczych 
firmy Knauf Bauprodukte i Marmorit. Charakteryzuje się 
następującymi właściwościami:

długi czas obróbki, ■
dobra przyczepność, ■
hydrofobowy, ■
paroprzepuszczalny, ■
dostępny w 275 kolorach oraz biały, ■
do nakładania ręcznego lub maszynowego. ■

Zakres stosowania
Wysoko wartościowa, zaprawa cienkowarstwowa, jakościowo  
kontrolowana, do wykonywania wypraw tynkarskich. Do 
stosowania na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach 
cementowo-wapiennych, płytach gipsowo-kartonowych, 
gipsowo-włóknowych oraz tynkach gipsowych. Szczególnie  
zalecana do stosowania jako wyprawa elewacyjna w bezspo-
inowych systemach ocieplenia ścian zewnętrznych budynków 
Knauf Thermo i Knauf Thermo-W, z wykorzystaniem płyt  
styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej. 
Przygotowanie podłoża
Knauf Marmorit RP 240 Tynk mineralny należy stosować na 
nośne, zwarte, suche, mocne, czyste i wolne od kurzu i pyłu 
oraz innych środków zapobiegających przyleganiu (np. olej, 
klej do tapet, bitumy itp.) podłoża: 

płyty gipsowo-kartonowe (tylko wewnątrz budyn- ■
ków) zagruntowane Knauf Podkładem pod tynki  
super-szczelnym (Knauf Putzgrund),
mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie (tylko we- ■
wnątrz budynków) przeszlifowane papierem ściernym, 
odpylone oraz zagruntowane Knauf Podkładem pod   ■
tynki (Knauf Putzgrund Fassade) w odpowiednim kolorze,

warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego , wykona- ■
ne Knauf Klejem zbrojonym z włóknem (wiek powyżej  
3 dni), zagruntowane Knauf Podkładem pod tynki 
(Knauf Putzgrund Fassade) w odpowiednim kolorze,
gipsowe (tylko wewnątrz budynków wilgotność < 1%)  ■
-zagruntowane Środkiem głęboko gruntującym(Knauf 
Tiefengrunt) a następnie Knauf Podkładem pod tynki 
(Knauf Putzgrund Fassade) w odpowiednim kolorze,
beton, tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne  ■
(wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%) zagruntowane, 
Knauf Podkładem pod tynki (Knauf Putzgrund Fassade)  ■
w odpowiednim kolorze.

Zarabianie zaprawy
Ręcznie 
Opakowanie 25 kg Knauf Marmorit RP 240 Tynku mine-
ralnego białego lub w kolorze rozmieszać w około 6,8 l 
czystej wody aż do uzyskania jednolitej masy. Po ok. 15 
minut wymieszać ponownie. Czas mieszania każdej partii 
musi być taki sam i nie dłuższy niż 5 minut. Za każdym ra-
zem należy przygotować tyle zaprawy, ile potrzeba na cały 
planowany obszar roboczy w celu otrzymania jednolitości 
struktury i koloru.

Knauf Marmorit RP 240  
Tynk mineralny



   tel. 022/36-95-600 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

   fax 022/36-95-610 97-427 Rogowiec k. Bełchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   www.knauf-bauprodukte.pl Oddział Warszawa: ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   bauprod@knauf.pl
Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Parametry techniczne

Proporcje woda/proszek 
ręcznie   ■
ok. 6,8 litra wody/25 kg proszku
maszynowo   ■
ok. 300 l/h wody/połowa wydajności maszyny  
PFT G4 zielony ślimak podający D4-3

Temperatura stosowania  od +8°C do +20°C
Czas dojrzewania  15 minut
Czas zużycia  do 60 minut
Orientacyjne zużycie:   
 RP 240     2 mm     ok. 2,4 kg/m2

 RP 240     3 mm     ok. 2,7 kg/m2 
Zużycie uzależnione jest od równości podłoża.
Składowanie 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na pa-
letach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszko-
dzonych opakowaniach.
Opakowanie 
Worki 25 kg Paleta 1050 kg 42 szt. biały tynk

Zalecenia
Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznio-
ne, a wykonaną wyprawę tynkarską chronić przed opadami 
deszczu oraz chronić przed zbyt szybkim wysychaniem przez 
minimum 24 godziny, a w warunkach dużej wilgotności po-
wietrza i niskich temperatur do 3 dni. 
Unikać prac montażowych i tynkarskich przy silnym wietrze, 
który może powodować zbyt szybkie odparowanie wody  
z wyprawy. Utrudnione jest wtedy zacieranie oraz pojawia-
ją się rysy na powierzchni tynku.
Unikać nakładania przy dużej wilgotności powietrza(opady 
lub zamglenia) i nie nakładać na podłoża zawilgocone.
Zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach.
Malowanie Knauf farbą silikonową możliwe jest nie wcze-
śniej niż po 7 dniach od nałożenia tynku.
Tynki białe malowane na kolor wymagają przynajmniej 
dwukrotnego malowania.
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania 
materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie 
może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. 

Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie  
ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwaran-
tuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki  
i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wy-
konać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się ni-
niejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
Wyrób posiada atest higieniczny, aprobatę techniczną  
Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-5533/2006. 
„Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrz-
nych budynków systemem Knauf-THERMO -W” 
AT-15-4884/2003. 
„Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrz-
nych budynków systemem Knauf”. 

Wytyczne stosowania

Maszynowe
Tynk nakładać za pomocą agregatu tynkarskiego np. PFT G 4  
(zielony ślimak podający D4-3 z połową wydajności lub 
D4-3 Super z połową wydajności, wąż o średnicy 25 mm, 
maksymalna długość podawania zaprawy - 30 m). Dodat-
kowo zalecane jest zastosowanie mieszadła. Dozowanie 
wody nastawić na ok. 300 l/h. Następnie ustawić plastycz-
ną ale nie za rzadką konsystencję zaprawy.
Nanoszenie zaprawy
Tynk nałożyć na podłoże za pomocą pacy ze stali nierdzew-
nej na grubość ziarna i nadać strukturę pacą z tworzywa 
sztucznego. Nie obrabiać ponownie wcześniej nałożonej za-
prawy. Stykające się powierzchnie ścian tynkować w miarę 
możliwości w ten sam dzień w celu uniknięcia różnic z po-
wodu wpływów warunków atmosferycznych.
Wskazówki uzupełniające

nie przerabiać przy temperaturze poniżej +8°C i po- ■
wyżej 20°C (dotyczy temperatury powietrza i podłoża),
nie mieszać z innymi zaprawami, ■

narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą, ■
w trakcie pełnego wiązania(twardnięcia tynku) tempe- ■
ratura otoczenia nie może spaść poniżej +8°C,
poprzez zmiany konsystencji oraz wpływy warunków  ■
atmosferycznych mogą powstać odchylenia barwy, zróż-
nicowana wytrzymałość, połysk oraz wykwity z węglanu 
wapnia (białawy, proszkowaty osad),
obowiązkowe wyrównanie barwy (egalizacja) jest moż- ■
liwe poprzez zastosowanie Knauf Farby silikonowej,
w przypadku tynków barwionych należy stosować Knauf  ■
podkład pod tynki (Knauf Putzgrund Fassade) zabar-
wiony w kolorze odpowiadającym barwie tynku.

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podłoża od +8°C do +20°C. Wszel-
kie dane odnoszą się do temperatury +20°C i wilgotności 
względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.

Knauf Tynk mineralny Marmorit RP 240 ma właściwości 
drażniące, a zawartość cementu powoduje, że po wymie-
szaniu z wodą wyrób ma odczyn alkaliczny. W związku  
z tym należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu 
materiału z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć 
porady lekarza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostęp-
nym dla dzieci.
Zawartość chromu VI w uwodnionej formie - poniżej 2 ppm 
w przeliczeniu na ogólną sucha masę produktu w okresie 
ważności wyrobu.
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Knauf Marmorit SP 260 Tynk mineralny jest starannie do-
braną mieszaniną białego cementu, wapna hydratyzowa-
nego, kruszyw marmurowych, wypełniaczy mineralnych 
oraz modyfikatorów. Opracowane receptury są poparte 
wieloletnimi doświadczeniami w laboratoriach badawczych 
firmy Knauf Bauprodukte i Marmorit. Charakteryzuje się 
następującymi właściwościami:

długi czas obróbki, ■
dobra przyczepność, ■
hydrofobowy, ■
paroprzepuszczalny, ■
dostępny w 275 kolorach oraz biały, ■
do nakładania ręcznego lub maszynowego. ■

Zakres stosowania
Wysoko wartościowa, zaprawa cienkowarstwowa, jakościowo  
kontrolowana, do wykonywania wypraw tynkarskich. Do 
stosowania na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach 
cementowo-wapiennych, płytach gipsowo-kartonowych, 
gipsowo-włóknowych oraz tynkach gipsowych. Szczególnie  
zalecana do stosowania jako wyprawa elewacyjna w bezspo-
inowych systemach ocieplenia ścian zewnętrznych budynków 
Knauf Thermo i Knauf Thermo-W, z wykorzystaniem płyt  
styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej. 
Przygotowanie podłoża
Knauf Marmorit SP 260 Tynk mineralny należy stosować na 
nośne, zwarte, suche, mocne, czyste, wolne od kurzu i pyłu 
oraz innych środków zapobiegających przyleganiu (np. olej, 
klej do tapet, bitumy itp.) podłoża: 

płyty gipsowo-kartonowe (tylko wewnątrz budynków)  ■
zagruntowane Knauf podkładem pod tynki super- 
szczelnym (Putzgrund),
mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie(tylko we- ■
wnątrz budynków) przeszlifowane papierem ściernym, 
odpylone oraz zagruntowane Knauf Podkładem pod tyn- ■
ki (Knauf Putzgrund Fassade) w odpowiednim kolorze,

warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego , wykonane   ■
Knauf Klejem zbrojonym z włóknem (wiek powyżej  
3 dni), zagruntowane Knauf Podkładem pod tynki 
(Knauf Putzgrund Fassade) w odpowiednim kolorze,
gipsowe (tylko wewnątrz budynków wilgotność < 1%)   ■
zagruntowane Środkiem głęboko gruntującym (Knauf 
Tiefengrund) a następnie Knauf Podkładem pod tynki 
(Knauf Putzgrund Fassade) w odpowiednim kolorze,
beton, tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne  ■
(wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%) zagruntowane 
Knauf Podkładem pod tynki (Knauf Putzgrund Fassade) 
w odpowiednim kolorze.

Zarabianie zaprawy
Ręcznie 
Opakowanie 25 kg Knauf Marmorit SP 260 Tynku mine-
ralnego białego lub w kolorze rozmieszać w około 6,8 l 
czystej wody aż do uzyskania jednolitej masy. Po ok. 15 
minut wymieszać ponownie. Czas mieszania każdej partii 
musi być taki sam i nie dłuższy niż 5 minut. Za każdym  
razem należy przygotować tyle zaprawy, ile potrzeba na 
cały planowany obszar roboczy w celu otrzymania jedno-
litości struktury i koloru.

Knauf Marmorit SP 260  
Tynk mineralny
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Wytyczne stosowania

Parametry techniczne

Proporcje woda/proszek
ręcznie ok. 6,8 l wody/25 kg proszku ■
maszynowo  ■
ok. 300 l/h wody/połowa wydajnościmaszyny PFT G4 
zielony ślimak podający D4-3

Temperatura stosowania od  +8°C do +20°C
Czas dojrzewania  15 minut
Czas zużycia  do 60 minut
Orientacyjne zużycie: 
 SP 260 1,5 mm  ok. 1,9 kg/m2 
 SP 260 2 mm     ok. 2,4 kg/m2

 SP 260 3 mm     ok. 3,2 kg/m2 
Zużycie uzależnione jest od równości podłoża.
Składowanie 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na pa-
letach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszko-
dzonych opakoaniach.
Opakowanie 
Worki 25 kg. Paleta 1050 kg 42 szt. tynk biały.

Zalecenia
Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznio-
ne, a wykonaną wyprawę tynkarską chronić przed opadami 
deszczu oraz chronić przed zbyt szybkim wysychaniem przez 
minimum 24 godziny, a w warunkach dużej wilgotności po-
wietrza i niskich temperatur do 3 dni. 
Unikać prac montażowych i tynkarskich przy silnym wietrze, 
który może powodować zbyt szybkie odparowanie wody  
z wyprawy. Utrudnione jest wtedy zacieranie oraz pojawia-
ją się rysy na powierzchni tynku.
Unikać nakładania przy dużej wilgotności powietrza (opady 
lub zamglenia) i nie nakładać na podłoża zawilgocone.
Zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach.
Malowanie Knauf farbą silikonową możliwe jest nie wcze-
śniej niż po 7 dniach od nałożenia tynku.
Tynki białe malowane na kolor wymagają przynajmniej 
dwukrotnego malowania.

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania ma-
teriału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może 
zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz 
podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje 
jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i spo-
sób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać 
własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej 
karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
Wyrób posiada atest higieniczny, aprobatę techniczna  
Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-5533/2006.
„Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych  
budynków systemem Knauf-THERMO -W” 
AT-15-4884/2003.
„Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrz-
nych budynków systemem Knauf”.

Maszynowe:
Tynk nakładać za pomocą agregatu tynkarskiego np. PFT G 4  
(zielony ślimak podający D4-3 z połową wydajności lub 
D4-3 Super z połową wydajności, wąż o średnicy 25 mm, 
maksymalna długość podawania zaprawy - 30 m). Dodatko-
wo zalecane jest zastosowanie mieszadła. Dozowanie wody  
nastawić na ok. 300 l/h. Następnie ustawić plastyczną  
ale nie za rzadką konsystencję zaprawy.
Nanoszenie zaprawy
Tynk nałożyć na podłoże za pomocą pacy ze stali nierdzew-
nej na grubość ziarna i nadać strukturę pacą z tworzywa 
sztucznego. Nie obrabiać ponownie wcześniej nałożonej za-
prawy. Stykające się powierzchnie ścian tynkować w miarę 
możliwości w ten sam dzień w celu uniknięcia różnic z po-
wodu wpływów warunków atmosferycznych.
Wskazówki uzupełniające

nie przerabiać przy temperaturze poniżej +8°C i po- ■
wyżej 20°C (dotyczy temperatury powietrza i podłoża),
nie mieszać z innymi zaprawami, ■

narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą, ■
w trakcie pełnego wiązania(twardnięcia tynku) tempe- ■
ratura otoczenia nie może spaść poniżej +8°C,
poprzez zmiany konsystencji oraz wpływy warunków  ■
atmosferycznych mogą powstać odchylenia barwy, róż-
nicowana wytrzymałość, połysk oraz wykwity z węglanu 
wapnia(białawy, proszkowaty osad),
obowiązkowe wyrównanie barwy (egalizacja) jest moż- ■
liwe poprzez zastosowanie Knauf Farby silikonowej,
w przypadku tynków barwionych należy stosować Knauf  ■
podkład pod tynki (Knauf Putzgrund Fassade) zabar-
wiony w kolorze odpowiadającym barwie tynku.

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podłoża od +8°C do +20°C. Wszel-
kie dane odnoszą się do temperatury +20°C i wilgotności 
względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.
Knauf Tynk mineralny Marmorit SP 260 ma właściwości 

drażniące, a zawartość cementu powoduje, że po wymie-
szaniu z wodą wyrób ma odczyn alkaliczny. W związku  
z tym należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu 
materiału z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć 
porady lekarza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostęp-
nym dla dzieci.
Zawartość chromu VI w uwodnionej formie - poniżej 2 ppm 
w przeliczeniu na ogólną sucha masę produktu w okresie 
ważności wyrobu.
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Właściwości Wytyczne stosowania
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Knauf addi R Tynk akrylowy jest starannie dobraną mie-
szaniną wodnych dyspersji akrylowych, kruszyw marmu-
rowych. Opracowane receptury są poparte wieloletnimi 
doświadczeniami w laboratoriach badawczych firmy Knauf 
Bauprodukte i Marmorit. Charakteryzuje się następującymi 
właściwościami:

na zewnątrz, ■
wodoodporny, ■
odporny na zmienne warunki atmosferyczne, ■
gotowy do użycia, ■
odporny na skażenia mikrobiologiczne, ■
odporny na zniszczenie, ■
długi czas otwarty obróbki, ■
dostępny w 275 kolorach z palety Knauf oraz kolory  ■
specjalne na zamówienie,
trwałe kolory, ■
dobra przyczepność. ■

Zakres stosowania
Wysoko wartościowa, masa cienkowarstwowa, jakościo-
wo kontrolowana, do wykonywania wypraw tynkarskich.  
Do stosowania na podłożach betonowych, tradycyjnych  
tynkach cementowo-wapiennych. Zalecany do stosowania  
jako wyprawa elewacyjna w bezspoinowych systemach 
ocieplenia ścian zewnętrznych budynków Knauf Thermo,  
z wykorzystaniem płyt styropianowych. 
Przygotowanie podłoża
Knauf addi R Tynk akrylowy należy stosować na nośne, 
zwarte, suche, mocne, czyste i wolne od kurzu i pyłu oraz 
innych środków zapobiegających przyleganiu (np. olej, klej 
do tapet, bitumy itp.) podłoża: 

warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego , wykona- ■
ne Knauf Klejem zbrojonym z włóknem (wiek powyżej  
3 dni), zagruntowane Knauf Podkładem pod tynki 
(Knauf Putzgrund Fassade) w odpowiednim kolorze,
beton, tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne  ■
(wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%) zagruntowane 
Knauf Podkładem pod tynki (Knauf Putzgrund Fassade) 
w odpowiednim kolorze.

Wykonanie
Opakowanie Knauf addi R Tynku akrylowego wymieszać  
dokładnie. Należy zwrócić uwagę na zastosowanie materiału  
o tym samym numerze serii produkcyjnej. W przypad-
ku użycia kilku serii razem, należy wymieszać taką ilość  
materiału, jaka potrzebna jest na wykonanie całej  
zamkniętej powierzchni elewacji. Sprawdzić odcień koloru. 
W razie konieczności poprawić konsystencję materiału przez 
dodanie niewielkiej ilości czystej wody maksymalnie 1%.  
W przypadku tynków barwionych należy stosować Knauf 
podkład pod tynki (Knauf Putzgrund Fassade) zabarwiony 
w kolorze odpowiadającym barwie tynku.
Nanoszenie zaprawy 
Tynk nałożyć na podłoże za pomocą pacy ze stali nierdzew-
nej na grubość ziarna i nadać strukturę pacą z tworzywa 
sztucznego. Nie obrabiać ponownie wcześniej nałożonej  
zaprawy. Stykające się powierzchnie ścian tynkować  
w miarę możliwości w ten sam dzień w celu uniknięcia różnic  
z powodu wpływów warunków atmosferycznych.

Knauf addi R "kornik"  
Tynk akrylowy
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
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Parametry techniczne

Gęstość addi R 2 mm    ok. 1,6 kg/dm3

 addi R 3 mm    ok. 1,7 kg/dm3

Temperatura stosowania  od +5°C do +20°C
Czas otwarty obróbki  ok. 15 minut
Orientacyjne zużycie:  
 addi R 2 mm      ok. 2,4 kg/m2

 addi R 3 mm      ok. 3,0 kg/m2 

Zużycie uzależnione jest od równości podłoża.
Składowanie 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na pa-
letach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszko-
dzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem!
Opakowanie 
Wiadra 23 kg Paleta 552 kg 24 szt. 

Zalecenia
Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznio-
ne, a wykonaną wyprawę tynkarską chronić przed opadami 
deszczu oraz chronić przed zbyt szybkim wysychaniem przez 
minimum 24 godziny, a w warunkach dużej wilgotności  
powietrza i niskich temperatur do 3 dni. 
Unikać prac montażowych i tynkarskich przy silnym wietrze, 
który może powodować zbyt szybkie odparowanie wody  
z wyprawy. Utrudnione jest wtedy zacieranie oraz pojawia-
ją się rysy na powierzchni tynku.
Zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach.
Malowanie Knauf farbą silikonową możliwe jest nie  
wcześniej niż po 7 dniach od nałożenia tynku.
Tynki białe malowane na kolor wymagają przynajmniej 
dwukrotnego malowania.

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania ma-
teriału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może 
zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz 
podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje 
jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i spo-
sób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać 
własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej 
karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
Wyrób posiada atest higieniczny, aprobatę techniczną  
Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-5995/2003.
„Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrz-
nych budynków systemem Knauf-THERMO”. 

Wytyczne stosowania

Wskazówki uzupełniające
nie przerabiać przy temperaturze poniżej +5°C i po- ■
wyżej 20°C (dotyczy temperatury powietrza i podłoża),
nie mieszać z innymi zaprawami, ■
narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą, ■
w trakcie pełnego wiązania (twardnięcia tynku) tempe- ■
ratura otoczenia nie może spaść poniżej +5°C,
poprzez zmiany konsystencji oraz wpływy warunków at- ■
mosferycznych mogą powstać odchylenia barwy, zróżni-
cowana wytrzymałość, połysk,
wyrównanie barwy (egalizacja) jest możliwe poprzez  ■
zastosowanie Knauf Farby silikonowej.

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podłoża od +5°C do +20°C. Wszel-
kie dane odnoszą się do temperatury +20°C i wilgotności 
względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału. 
Występowanie wilgoci od strony podłoża może spowodo-
wać uszkodzenie tynku. W przypadku kontaktu materiału  
z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady le-
karza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci.
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Właściwości Wytyczne stosowania
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Knauf addi S Tynk akrylowy jest starannie dobraną mie-
szaniną wodnych dyspersji akrylowych, kruszyw marmu-
rowych. Opracowane receptury są poparte wieloletnimi 
doświadczeniami w laboratoriach badawczych firmy Knauf 
Bauprodukte i Marmorit. Charakteryzuje się następującymi 
właściwościami:

na zewnątrz, ■
wodoodporny, ■
odporny na zmienne warunki atmosferyczne, ■
gotowy do użycia, ■
odporny na skażenia mikrobiologiczne, ■
odporny na zniszczenie, ■
długi czas otwarty obróbki, ■
dostępny w 275 kolorach z palety Knauf oraz kolory  ■
specjalne na zamówienie,
trwałe kolory, ■
dobra przyczepność. ■

Zakres stosowania
Wysoko wartościowa, masa cienkowarstwowa, jakościo-
wo kontrolowana, do wykonywania wypraw tynkarskich.  
Do stosowania na podłożach betonowych, tradycyjnych  
tynkach cementowo-wapiennych. Zalecany do stosowania 
jako wyprawa elewacyjna w bezspoinowych systemach 
ocieplenia ścian zewnętrznych budynków Knauf Thermo,  
z wykorzystaniem płyt styropianowych.
Przygotowanie podłoża.
Knauf addi S Tynk akrylowy należy stosować na nośne, 
zwarte, suche, mocne, czyste i wolne od kurzu i pyłu oraz 
innych środków zapobiegających przyleganiu (np. olej, klej 
do tapet, bitumy itp.) podłoża: 

warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego , wykona- ■
ne Knauf Klejem zbrojonym z włóknem (wiek powyżej  
3 dni), zagruntowane Knauf Podkładem pod tynki 
(Knauf Putzgrund Fassade) w odpowiednim kolorze,
beton, tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne  ■
(wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%) zagruntowane 
Knauf Podkładem pod tynki (Knauf Putzgrund Fassade) 
w odpowiednim kolorze.

Wykonanie
Opakowanie Knauf addi S Tynku akrylowego wymieszać  
dokładnie. Należy zwrócić uwagę na zastosowanie materiału  
o tym samym numerze serii produkcyjnej. W przypadku 
użycia kilku serii razem wymieszać taką ilość materia-
łu, jaka potrzebna jest na wykonanie całej zamkniętej  
powierzchni elewacji. Sprawdzić odcień koloru. W razie  
konieczności poprawić konsystencję materiału przez do-
danie niewielkiej ilości czystej wody maksymalnie 1%.  
W przypadku tynków barwionych należy stosować Knauf 
podkład pod tynki (Knauf Putzgrund Fassade) zabarwiony 
w kolorze odpowiadającym barwie tynku.
Nanoszenie zaprawy
Tynk nałożyć na podłoże za pomocą pacy ze stali nierdzew-
nej na grubość ziarna i nadać strukturę pacą z tworzywa 
sztucznego. Nie obrabiać ponownie wcześniej nałożonej  
zaprawy. Stykające się powierzchnie ścian tynkować  
w miarę możliwości w ten sam dzień w celu uniknięcia różnic  
z powodu wpływów warunków atmosferycznych.

Knauf addi S "baranek"  
Tynk akrylowy
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Parametry techniczne

Gęstość addi S 1,5 mm ok. 1,6 kg/dm3

 addi S 2 mm    ok. 1,7 kg/dm3

 addi S 3 mm    ok. 1,8 kg/dm3

Temperatura stosowania  od +5°C do +20°C
Czas otwarty obróbki  ok. 15 minut
Orientacyjne zużycie:  
 addi S 1,5 mm  ok. 2,3 kg/m2 
 addi S 2 mm     ok. 2,7 kg/m2

 addi S 3 mm     ok. 3,6 kg/m2 
Zużycie uzależnione jest od równości podłoża.
Składowanie 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na  
paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie 
uszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem!
Opakowanie 
Wiadra 23 kg Paleta 552 kg 24 szt. 

 Zalecenia
Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione,  
a wykonaną wyprawę tynkarską chronić przed opadami  
deszczu oraz chronić przed zbyt szybkim wysychaniem przez 
minimum 24 godziny, a w warunkach dużej wilgotności  
powietrza i niskich temperatur do 3 dni. 
Unikać prac montażowych i tynkarskich przy silnym wietrze, 
który może powodować zbyt szybkie odparowanie wody  
z wyprawy. Utrudnione jest wtedy zacieranie oraz pojawia-
ją się rysy na powierzchni tynku.
Zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach.
Malowanie Knauf farbą silikonową możliwe jest nie wcze-
śniej niż po 7 dniach od nałożenia tynku.
Tynki białe malowane na kolor wymagają przynajmniej 
dwukrotnego malowania.

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania  
materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie 
może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. 
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie 
ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwaran-
tuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki  
i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wy-
konać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się ni-
niejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
Wyrób posiada atest higieniczny, aprobatę techniczną  
Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-5995/2003.
„Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrz-
nych budynków systemem Knauf-THERMO”.

Wytyczne stosowania

Wskazówki uzupełniające
nie przerabiać przy temperaturze poniżej +5°C i po- ■
wyżej 20 °C (dotyczy temperatury powietrza i podłoża),
nie mieszać z innymi zaprawami, ■
narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą, ■
w trakcie pełnego wiązania(twardnięcia tynku) tempe- ■
ratura otoczenia nie może spaść poniżej +5°C,
poprzez zmiany konsystencji oraz wpływy warunków at- ■
mosferycznych mogą powstać odchylenia barwy, zróżni-
cowana wytrzymałość, połysk,
wyrównanie barwy (egalizacja) jest możliwe poprzez  ■
zastosowanie Knauf Farby silikonowej.

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podłoża od +5°C do +20°C. Wszel-
kie dane odnoszą się do temperatury +20°C i wilgotności 
względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału. 
Występowanie wilgoci od strony podłoża może spowodo-
wać uszkodzenie tynku. W przypadku kontaktu materiału  
z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady le-
karza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci.



   tel. 022/36-95-600 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

   fax 022/36-95-610 97-427 Rogowiec k. Bełchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   www.knauf-bauprodukte.pl Oddział Warszawa: ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   bauprod@knauf.pl
Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Właściwości Wytyczne stosowania

   tel. 022/36-95-600 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

   fax 022/36-95-610 97-427 Rogowiec k. Bełchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   www.knauf-bauprodukte.pl Oddział Warszawa: ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   bauprod@knauf.pl
Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Knauf kati R Tynk silikatowy jest starannie dobraną mie-
szaniną wodnej dyspersji akrylowych i potasowego szkła 
wodnego, kruszyw marmurowych, wypełniaczy mine-
ralnych. Opracowane receptury są poparte wieloletnimi  
doświadczeniami w laboratoriach badawczych firmy Knauf 
Bauprodukte i Marmorit. Charakteryzuje się następującymi 
właściwościami:

na zewnątrz, ■
wodoodporny, ■
wysoka paroprzepuszczalność, ■
odporny na zmienne warunki atmosferyczne, ■
gotowy do użycia, ■
odporny na skażenia mikrobiologiczne, ■
odporny na zniszczenie, ■
długi czas otwarty obróbki, ■
dostępny w 275 kolorach z palety Knauf oraz kolory  ■
specjalne na zamówienie,
trwałe kolory, ■
dobra przyczepność. ■

Zakres stosowania
Wysoko wartościowa, masa cienkowarstwowa, jakościowo 
kontrolowana, do wykonywania wypraw tynkarskich. Do 
stosowania na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach 
cementowo-wapiennych. Zalecany do stosowania jako wy-
prawa elewacyjna w bezspoinowych systemach ocieplenia 
ścian zewnętrznych budynków Knauf Thermo z wykorzysta-
niem wełny mineralnej. 
Przygotowanie podłoża
Knauf kati R Tynk silikatowy należy stosować na nośne, 
zwarte, suche, mocne, czyste i wolne od kurzu i pyłu oraz 
innych środków zapobiegających przyleganiu (np. olej, klej 
do tapet, bitumy itp.) podłoża: 

warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego , wykona- ■
ne Knauf Klejem zbrojonym z włóknem (wiek powyżej  
3  dni), zagruntowane Knauf Podkładem pod tynki 
(Knauf Putzgrund Fassade) w odpowiednim kolorze,
beton, tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne  ■
(wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%) zagruntowane 
Knauf Podkładem pod tynki (Knauf Putzgrund Fassade) 
w odpowiednim kolorze.

Wykonanie
Opakowanie Knauf kati R Tynku silikatowego wymieszać  
dokładnie. Należy zwrócić uwagę na zastosowanie 
materiału o tym samym numerze serii produkcyjnej.  
W przypadku użycia kilku serii razem wymieszać taką 
ilość materiału, jaka potrzebna jest na wykonanie całej  
zamkniętej powierzchni elewacji. Sprawdzić odcień koloru.  
W razie konieczności poprawić konsystencję materiału przez 
dodanie niewielkiej ilości czystej wody maksymalnie 1%.  
W przypadku tynków barwionych należy stosować Knauf 
podkład pod tynki (Knauf Putzgrund Fassade) zabarwiony 
w kolorze odpowiadającym barwie tynku.
Nanoszenie zaprawy 
Tynk nałożyć na podłoże za pomocą pacy ze stali nierdzew-
nej na grubość ziarna i nadać strukturę pacą z tworzywa 
sztucznego. Nie obrabiać ponownie wcześniej nałożonej  
zaprawy. Stykające się powierzchnie ścian tynkować  
w miarę możliwości w ten sam dzień w celu uniknięcia różnic  
z powodu wpływów warunków atmosferycznych.

Knauf kati R "kornik"  
Tynk silikatowy



   tel. 022/36-95-600 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

   fax 022/36-95-610 97-427 Rogowiec k. Bełchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   www.knauf-bauprodukte.pl Oddział Warszawa: ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   bauprod@knauf.pl
Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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   tel. 022/36-95-600 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

   fax 022/36-95-610 97-427 Rogowiec k. Bełchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   www.knauf-bauprodukte.pl Oddział Warszawa: ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   bauprod@knauf.pl
Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Parametry techniczne

Temperatura stosowania  od +5°C do +20°C
Czas otwarty obróbki  ok. 15 minut
Orientacyjne zużycie: 
 kati R 2 mm     ok. 2,4 kg/m2

 kati R 3 mm     ok. 3,0 kg/m2 
Zużycie uzależnione jest od równości podłoża.
Składowanie 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu  
na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie 
uszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem!
Opakowanie 
Wiadra 23 kg Paleta 552 kg 24 szt. 

Zalecenia
Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione,  
a wykonaną wyprawę tynkarską chronić przed opadami  
deszczu oraz chronić przed zbyt szybkim wysychaniem przez 
minimum 24 godziny, a w warunkach dużej wilgotności  
powietrza i niskich temperatur do 3 dni. 
Unikać prac montażowych i tynkarskich przy silnym wietrze, 
który może powodować zbyt szybkie odparowanie wody  
z wyprawy. Utrudnione jest wtedy zacieranie oraz pojawia-
ją się rysy na powierzchni tynku.
Zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach.
Malowanie Knauf farbą silikonową możliwe jest nie  
wcześniej niż po 7 dniach od nałożenia tynku.
Tynki białe malowane na kolor wymagają przynajmniej 
dwukrotnego malowania.

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania ma-
teriału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może 
zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz 
podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje 
jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i spo-
sób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać 
własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej 
karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
Wyrób posiada atest higieniczny, aprobatę techniczna  
Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-5995/2003 „Zestaw 
wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych  
budynków systemem Knauf-THERMO”. 

Wytyczne stosowania

Wskazówki uzupełniające
nie przerabiać przy temperaturze poniżej +5°C i po- ■
wyżej 20°C (dotyczy temperatury powietrza i podłoża),
nie mieszać z innymi zaprawami, ■
narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą, ■
w trakcie pełnego wiązania(twardnięcia tynku) tempe- ■
ratura otoczenia nie może spaść poniżej +5°C,
poprzez zmiany konsystencji oraz wpływy warunków at- ■
mosferycznych mogą powstać odchylenia barwy, zróżni-
cowana wytrzymałość, połysk,
wyrównanie barwy (egalizacja) jest możliwe poprzez  ■
zastosowanie Knauf Farby silikonowej,

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podłoża od +5°C do +20°C. Wszel-
kie dane odnoszą się do temperatury +20°C i wilgotności 
względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału. 
Występowanie wilgoci od strony podłoża może spowodo-
wać uszkodzenie tynku. W przypadku kontaktu materiału  
z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady le-
karza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci.



   tel. 022/36-95-600 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

   fax 022/36-95-610 97-427 Rogowiec k. Bełchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   www.knauf-bauprodukte.pl Oddział Warszawa: ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   bauprod@knauf.pl
Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Właściwości Wytyczne stosowania

   tel. 022/36-95-600 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

   fax 022/36-95-610 97-427 Rogowiec k. Bełchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   www.knauf-bauprodukte.pl Oddział Warszawa: ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   bauprod@knauf.pl
Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Knauf kati S Tynk silikatowy jest starannie dobraną mie-
szaniną wodnej dyspersji akrylowych i potasowego szkła 
wodnego, kruszyw marmurowych, wypełniaczy mine-
ralnych. Opracowane receptury są poparte wieloletnimi  
doświadczeniami w laboratoriach badawczych firmy Knauf 
Bauprodukte i Marmorit. Charakteryzuje się następującymi 
właściwościami:

na zewnątrz, ■
wodoodporny, ■
wysoka paroprzepuszczalność, ■
odporny na zmienne warunki atmosferyczne, ■
gotowy do użycia, ■
odporny na skażenia mikrobiologiczne, ■
odporny na zniszczenie, ■
długi czas otwarty obróbki, ■
dostępny w 275 kolorach z palety Knauf oraz kolory  ■
specjalne na zamówienie,
trwałe kolory, ■
dobra przyczepność. ■

Zakres stosowania
Wysoko wartościowa, masa cienkowarstwowa, jakościowo 
kontrolowana, do wykonywania wypraw tynkarskich. Do 
stosowania na podłożach betonowych, tradycyjnych tyn-
kach cementowo-wapiennych. Zalecany do stosowania jako 
wyprawa elewacyjna w bezspoinowych systemach ocieple-
nia ścian zewnętrznych budynków Knauf Thermo z wykorzy-
staniem wełny mineralnej. 
Przygotowanie podłoża
Knauf kati S Tynk silikatowy należy stosować na nośne, 
zwarte, suche, mocne, czyste i wolne od kurzu i pyłu oraz 
innych środków zapobiegających przyleganiu (np. olej, klej 
do tapet, bitumy itp.) podłoża: 

warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego , wykona- ■
ne Knauf Klejem zbrojonym z włóknem (wiek powyżej  
3 dni), zagruntowane Knauf Podkładem pod tynki 
(Knauf Putzgrund Fassade) w odpowiednim kolorze,
beton, tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne  ■
(wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%) zagruntowane 
Knauf Podkładem pod tynki (Knauf Putzgrund Fassade) 
w odpowiednim kolorze.

Wykonanie
Opakowanie Knauf kati S Tynku silikatowego wymie-
szać dokładnie. Należy zwrócić uwagę na zastosowa-
nie materiału o tym samym numerze serii produkcyjnej.  
W przypadku użycia kilku serii razem wymieszać taką ilość 
materiału, jaka potrzebna jest na wykonanie całej za-
mkniętej powierzchni elewacji. Sprawdzić odcień koloru.  
W razie konieczności poprawić konsystencję materiału przez 
dodanie niewielkiej ilości czystej wody maksymalnie 1%.  
W przypadku tynków barwionych należy stosować Knauf 
podkład pod tynki (Knauf Putzgrund Fassade) zabarwiony 
w kolorze odpowiadającym barwie tynku.
Nanoszenie zaprawy
Tynk nałożyć na podłoże za pomocą pacy ze stali nierdzew-
nej na grubość ziarna i nadać strukturę pacą z tworzywa 
sztucznego. Nie obrabiać ponownie wcześniej nałożonej za-
prawy. Stykające się powierzchnie ścian tynkować w miarę 
możliwości w ten sam dzień w celu uniknięcia różnic z po-
wodu wpływów warunków atmosferycznych.

Knauf kati S "baranek"  
Tynk silikatowy



   tel. 022/36-95-600 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

   fax 022/36-95-610 97-427 Rogowiec k. Bełchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   www.knauf-bauprodukte.pl Oddział Warszawa: ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   bauprod@knauf.pl
Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Parametry techniczne

Gęstość kati S 1,5 mm ok. 1,6 kg/dm3

 kati S 2 mm    ok. 1,7 kg/dm3

 kati S 3 mm    ok. 1,8 kg/dm3

Temperatura stosowania  od +5°C do +20°C
Czas otwarty obróbki  ok. 15 minut
Orientacyjne zużycie:  
 kati S 1,5 mm  ok. 2,3 kg/m2 
 kati S 2 mm     ok. 2,7 kg/m2

 kati S 3 mm     ok. 3,6 kg/m2 
Zużycie uzależnione jest od równości podłoża.
Składowanie 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na pa-
letach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszko-
dzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem!
Opakowanie 
Wiadra 23 kg Paleta 552 kg 24 szt. 

Zalecenia
Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione,  
a wykonaną wyprawę tynkarską chronić przed opadami 
deszczu oraz chronić przed zbyt szybkim wysychaniem przez 
minimum 24 godziny, a w warunkach dużej wilgotności  
powietrza i niskich temperatur do 3 dni. 
Unikać prac montażowych i tynkarskich przy silnym wietrze, 
który może powodować zbyt szybkie odparowanie wody  
z wyprawy. Utrudnione jest wtedy zacieranie oraz pojawiają  
się rysy na powierzchni tynku.
Zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach.
Malowanie Knauf Farbą silikonową możliwe jest nie  
wcześniej niż po 7 dniach od nałożenia tynku.
Tynki białe malowane na kolor wymagają przynajmniej 
dwukrotnego malowania.

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania  
materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie 
może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. 
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie 
ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwaran-
tuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki  
i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy 
wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się  
niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
Wyrób posiada atest higieniczny, aprobatę techniczna In-
stytutu Techniki Budowlanej AT-15-5995/2003 „Zestaw 
wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych  
budynków systemem Knauf-THERMO”. 

Wytyczne stosowania

Wskazówki uzupełniające
nie przerabiać przy temperaturze poniżej +5°C i po- ■
wyżej 20°C. (dotyczy temperatury powietrza i podłoża),
nie mieszać z innymi zaprawami, ■
narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą, ■
w trakcie pełnego wiązania (twardnięcia tynku) tempe- ■
ratura otoczenia nie może spaść poniżej +5°C,
poprzez zmiany konsystencji oraz wpływy warunków at- ■
mosferycznych mogą powstać odchylenia barwy,  zróż-
nicowana wytrzymałość, połysk,
wyrównanie barwy (egalizacja) jest możliwe poprzez  ■
zastosowanie Knauf Farby silikonowej.

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podłoża od +5°C do +20°C. Wszel-
kie dane odnoszą się do temperatury +20°C i wilgotności 
względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału. 
Występowanie wilgoci od strony podłoża może spowodo-
wać uszkodzenie tynku. W przypadku kontaktu materiału  
z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady le-
karza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci.
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Właściwości Wytyczne stosowania
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   bauprod@knauf.pl
Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Knauf conni R Tynk silikonowy jest starannie dobraną 
mieszaniną wodnej dyspersji silikonowych i akrylowych,  
kruszyw marmurowych, wypełniaczy mineralnych. Opraco-
wane receptury są poparte wieloletnimi doświadczeniami  
w laboratoriach badawczych firmy Knauf Bauprodukte  
i Marmorit. Charakteryzuje się następującymi właściwościami:

na zewnątrz, ■
wysoka hydrofobowość, ■
paroprzepuszczalny, ■
odporny na zmienne warunki atmosferyczne, ■
gotowy do użycia, ■
odporny na skażenia mikrobiologiczne, ■
odporny na zniszczenie, ■
długi czas otwarty obróbki, ■
dostępny w 275 kolorach z palety Knauf oraz kolory  ■
specjalne na zamówienie,
trwałe kolory, ■
dobra przyczepność, ■
duża odporność na zabrudzenia. ■

Zakres stosowania
Wysoko wartościowa, masa cienkowarstwowa, jakościo-
wo kontrolowana, do wykonywania wypraw tynkarskich.  
Do stosowania na podłożach betonowych, tradycyjnych tyn-
kach cementowo-wapiennych. Zalecany do stosowania jako 
wyprawa elewacyjna w bezspoinowych systemach ocieplenia  
ścian zewnętrznych budynków Knauf Thermo z wykorzysta-
niem płyt styropianowych i z wełny mineralnej. 
Przygotowanie podłoża
Knauf conni R Tynk silikonowy należy stosować na nośne, 
zwarte, suche, mocne, czyste i wolne od kurzu i pyłu oraz 
innych środków zapobiegających przyleganiu (np. olej, klej 
do tapet, bitumy itp.) podłoża: 

warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego , wykona- ■
ne Knauf Klejem zbrojonym z włóknem (wiek powyżej  
3  dni), zagruntowane Knauf Podkładem pod tynki 
(Knauf Putzgrund Fassade) w odpowiednim kolorze,
beton, tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne  ■
(wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%) zagruntowane 
Knauf Podkładem pod tynki (Knauf Putzgrund Fassade) 
w odpowiednim kolorze.

Wykonanie
Opakowanie Knauf conni R Tynku silikonowego wymieszać 
dokładnie. Należy zwrócić uwagę na zastosowanie materiału  
o tym samym numerze serii produkcyjnej. W przypadku 
użycia kilku serii razem wymieszać taką ilość materia-
łu, jaka potrzebna jest na wykonanie całej zamkniętej 
powierzchni elewacji. Sprawdzić odcień koloru. W razie 
konieczności poprawić konsystencję materiału przez do-
danie niewielkiej ilości czystej wody maksymalnie 1%.  
W przypadku tynków barwionych należy stosować Knauf 
podkład pod tynki (Knauf Putzgrund Fassade) zabarwiony 
w kolorze odpowiadającym barwie tynku.
Nanoszenie zaprawy
Tynk nałożyć na podłoże za pomocą pacy ze stali nierdzew-
nej na grubość ziarna i nadać strukturę pacą z tworzywa 
sztucznego. Nie obrabiać ponownie wcześniej nałożonej  
zaprawy. Stykające się powierzchnie ścian tynkować  
w miarę możliwości w ten sam dzień w celu uniknięcia  
różnic z powodu wpływów warunków atmosferycznych.

Knauf conni R "kornik"  
Tynk silikonowy
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   www.knauf-bauprodukte.pl Oddział Warszawa: ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   bauprod@knauf.pl
Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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   bauprod@knauf.pl
Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Parametry techniczne

Gęstość conni R 2 mm    ok. 1,7 kg/dm3

 conni R 3 mm    ok. 1,8 kg/dm3

Temperatura stosowania  od +5°C do +20°C
Czas otwarty obróbki  ok. 15 minut
Orientacyjne zużycie:
  conni R 2 mm     ok. 2,4 kg/m2

 conni R 3 mm     ok. 3,0 kg/m2 
Zużycie uzależnione jest od równości podłoża.
Składowanie 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na pa-
letach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszko-
dzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem!
Opakowanie 
Wiadra 23 kg Paleta 552 kg 24 szt. 
Zalecenia
Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznio-
ne, a wykonaną wyprawę tynkarską chronić przed opadami 
deszczu oraz chronić przed zbyt szybkim wysychaniem przez 
minimum 24 godziny, a w warunkach dużej wilgotności po-
wietrza i niskich temperatur do 3 dni. 

Unikać prac montażowych i tynkarskich przy silnym wietrze, 
który może powodować zbyt szybkie odparowanie wody  
z wyprawy. Utrudnione jest wtedy zacieranie oraz pojawia-
ją się rysy na powierzchni tynku.
Zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach.
Malowanie Knauf Farbą silikonową możliwe jest nie wcze-
śniej niż po 7 dniach od nałożenia tynku.
Tynki białe malowane na kolor wymagają przynajmniej 
dwukrotnego malowania.

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania ma-
teriału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może 
zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz 
podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje 
jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i spo-
sób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać 
własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej 
karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
Wyrób posiada atest higieniczny Państwowego Zakładu 
Higieny, aprobatę techniczna Instytutu Techniki Budowla-
nej AT-15-5995/2003 „Zestaw wyrobów do wykonywania 
ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Knauf-
THERMO”.

Wytyczne stosowania

Wskazówki uzupełniające
nie przerabiać przy temperaturze poniżej +5°C i po- ■
wyżej 20 °C (dotyczy temperatury powietrza i podłoża),
nie mieszać z innymi zaprawami, ■
narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą, ■
w trakcie pełnego wiązania (twardnięcia tynku) tempe- ■
ratura otoczenia nie może spaść poniżej +5°C,
poprzez zmiany konsystencji oraz wpływy warunków at- ■
mosferycznych mogą powstać odchylenia barwy,  zróż-
nicowana wytrzymałość, połysk,
wyrównanie barwy (egalizacja) jest możliwe poprzez  ■
zastosowanie Knauf Farby silikonowej.

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podłoża od +5°C do +20°C. Wszel-
kie dane odnoszą się do temperatury +20°C i wilgotności 
względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału. 
Występowanie wilgoci od strony podłoża może spowodo-
wać uszkodzenie tynku. W przypadku kontaktu materiału  
z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady le-
karza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci.
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   bauprod@knauf.pl
Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Właściwości Wytyczne stosowania
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   bauprod@knauf.pl
Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Knauf conni S Tynk silikonowy jest starannie dobraną 
mieszaniną wodnej dyspersji silikonowych i akrylowych,  
kruszyw marmurowych, wypełniaczy mineralnych. Opra-
cowane receptury są poparte wieloletnimi doświadczeniami  
w laboratoriach badawczych firmy Knauf Bauprodukte  
i Marmorit. Charakteryzuje się następującymi właściwościami:

na zewnątrz, ■
wysoka hydrofobowość, ■
paroprzepuszczalny, ■
odporny na zmienne warunki atmosferyczne, ■
gotowy do użycia, ■
odporny na skażenia mikrobiologiczne, ■
odporny na zniszczenie, ■
długi czas otwarty obróbki, ■
dostępny w 275 kolorach z palety Knauf oraz kolory  ■
specjalne na zamówienie,
trwałe kolory, ■
dobra przyczepność, ■
duża odporność na zabrudzenia. ■

Zakres stosowania
Wysoko wartościowa, masa cienkowarstwowa, jakościo-
wo kontrolowana, do wykonywania wypraw tynkarskich.  
Do stosowania na podłożach betonowych, tradycyjnych  
tynkach cementowo-wapiennych. Zalecany do stosowania 
jako wyprawa elewacyjna w bezspoinowych systemach 
ocieplenia ścian zewnętrznych budynków Knauf Thermo  
z wykorzystaniem płyt styropianowych.
Przygotowanie podłoża
Knauf conni S Tynk silikonowy należy stosować na nośne, 
zwarte, suche, mocne, czyste i wolne od kurzu i pyłu oraz 
innych środków zapobiegających przyleganiu (np. olej, klej 
do tapet, bitumy itp.) podłoża: 

warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego , wykona- ■
ne Knauf Klejem zbrojonym z włóknem (wiek powyżej  
3 dni), zagruntowane Knauf Podkładem pod tynki 
(Knauf Putzgrund Fassade) w odpowiednim kolorze,
beton, tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne  ■
(wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%) zagruntowane 
Knauf Podkładem pod tynki (Knauf Putzgrund Fassade) 
w odpowiednim kolorze.

Wykonanie
Opakowanie Knauf conni S Tynku silikonowego wymieszać 
dokładnie. Należy zwrócić uwagę na zastosowanie materiału  
o tym samym numerze serii produkcyjnej. W przypadku 
użycia kilku serii razem wymieszać taką ilość materia-
łu, jaka potrzebna jest na wykonanie całej zamkniętej 
powierzchni elewacji. Sprawdzić odcień koloru. W razie 
konieczności poprawić konsystencję materiału przez do-
danie niewielkiej ilości czystej wody maksymalnie 1%.  
W przypadku tynków barwionych należy stosować Knauf 
podkład pod tynki (Knauf Putzgrund Fassade) zabarwiony 
w kolorze odpowiadającym barwie tynku.
Nanoszenie zaprawy
Tynk nałożyć na podłoże za pomocą pacy ze stali nierdzew-
nej na grubość ziarna i nadać strukturę pacą z tworzywa 
sztucznego. Nie obrabiać ponownie wcześniej nałożo-
nej zaprawy. Stykające się powierzchnie ścian tynkować  
w miarę możliwości w ten sam dzień w celu uniknięcia różnic  
z powodu wpływów warunków atmosferycznych.

Knauf conni S "baranek"  
Tynk silikonowy
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Parametry techniczne

Gęstość conni S 1,5 mm    ok. 1,6 kg/dm3

 conni S 2 mm       ok. 1,7 kg/dm3

 conni S 3 mm       ok. 1,8 kg/dm3

Temperatura stosowania  od +5°C do +20°C
Czas otwarty obróbki  ok. 15 minut
Orientacyjne zużycie:
 conni S 1,5 mm      ok. 2,3 kg/m2

 conni S 2 mm         ok. 2,7 kg/m2

 conni S 3 mm         ok. 3,6 kg/m2 
Zużycie uzależnione jest od równości podłoża.
Składowanie 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu  
na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie 
uszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem!
Opakowanie 
Wiadra 23 kg Paleta 552 kg 24 szt. 

Zalecenia
Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione,  
a wykonaną wyprawę tynkarską chronić przed opadami 
deszczu oraz chronić przed zbyt szybkim wysychaniem przez 
minimum 24 godziny, a w warunkach dużej wilgotności  
powietrza i niskich temperatur do 3 dni. 
Unikać prac montażowych i tynkarskich przy silnym wietrze, 
który może powodować zbyt szybkie odparowanie wody  
z wyprawy. Utrudnione jest wtedy zacieranie oraz pojawiają  
się rysy na powierzchni tynku.
Zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach.
Malowanie Knauf Farbą silikonową możliwe jest nie  
wcześniej niż po 7 dniach od nałożenia tynku.
Tynki białe malowane na kolor wymagają przynajmniej 
dwukrotnego malowania.

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania 
materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie 
może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. 
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie  
ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje  
jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i spo-
sób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać 
własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej 
karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
Wyrób posiada atest higieniczny, aprobatę techniczna  
Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-5995/2003 „Zestaw 
wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych  
budynków systemem Knauf-THERMO”. 

Wytyczne stosowania

Wskazówki uzupełniające
nie przerabiać przy temperaturze poniżej +5°C i po- ■
wyżej 20 °C (dotyczy temperatury powietrza i podłoża),
nie mieszać z innymi zaprawami, ■
narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą, ■
w trakcie pełnego wiązania (twardnięcia tynku) tempe- ■
ratura otoczenia nie może spaść poniżej +5°C,
poprzez zmiany konsystencji oraz wpływy warunków   ■
atmosferycznych mogą powstać odchylenia barwy,  
zróżnicowana wytrzymałość, połysk,
wyrównanie barwy (egalizacja) jest możliwe poprzez  ■
zastosowanie Knauf Farby silikonowej.

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podłoża od +5°C do +20°C. Wszel-
kie dane odnoszą się do temperatury +20°C i wilgotności 
względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału. 
Występowanie wilgoci od strony podłoża może spowodo-
wać uszkodzenie tynku. W przypadku kontaktu materiału  
z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady le-
karza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci.
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   bauprod@knauf.pl
Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Właściwości Wytyczne stosowania
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   bauprod@knauf.pl
Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Knauf Tynk mozaikowy jest starannie dobraną mieszaniną  
wodnych dyspersji akrylowych i kruszyw mineralnych. Opra-
cowane receptury są poparte wieloletnimi doświadczeniami 
w laboratoriach badawczych firmy Knauf Bauprodukte. 
Charakteryzuje się następującymi właściwościami:

do wnętrz i na zewnątrz, ■
wodoodporny, ■
odporny na zmienne warunki atmosferyczne, ■
gotowy do użycia, ■
odporny na uderzenie, ■
długi czas otwarty obróbki, ■
dostępny w 84 kompozycjach, ■
dobra przyczepność, ■
odporny na szorowanie. ■

Zakres stosowania
Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy, jakościowo kontro-
lowany, do wykonywania wypraw tynkarskich. Do stoso-
wania na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach 
cementowo-wapiennych, płytach gipsowo-kartonowych, 
gipsowo-włóknowych oraz tynkach gipsowych. Doskonały 
na powierzchnie silnie eksploatowane oraz narażone na  
zabrudzenia (przejścia, cokoły, balustrady, korytarze).
Przygotowanie podłoża.
Knauf Tynk mozaikowy należy stosować na nośne, zwarte, 
suche, równe, czyste, wolne od kurzu i pyłu oraz innych 
środków zapobiegających przyleganiu (np. olej, klej do ta-
pet, bitumy itp.) podłoża: 

płyty gipsowo-kartonowe (tylko wewnątrz budynków)  ■
zagruntowane Środkiem głęboko gruntującym (Knauf 
Tiefengrunt) a następnie Knauf Podkładem pod tynki 
super-szczelnym (Knauf Putzgrund),
mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie (tylko  ■
wewnątrz budynków) przeszlifowane papierem ścier-
nym, odpylone oraz zagruntowane Knauf Podkładem 
pod tynki (Knauf Putzgrund Fassade) w odpowiednim 
kolorze,

warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego , wykonane   ■
Knauf Klejem zbrojonym z włóknem (wiek powyżej  
3 dni), zagruntowane Knauf Podkładem pod tynki 
(Knauf Putzgrund Fassade) w odpowiednim kolorze,
gipsowe (tylko wewnątrz budynków wilgotność < 1%)  ■
zagruntowane Środkiem głęboko gruntującym (Knauf 
Tiefengrunt) a następnie Knauf Podkładem pod tynki 
super-szczelnym (Knauf Putzgrund),
beton, tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne  ■
(wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%) zagruntowane 
Knauf Podkładem pod tynki (Knauf Putzgrund Fassade) 
w odpowiednim kolorze.

Wykonanie
Opakowanie Knauf Tynku mozaikowego dokładnie wymie-
szać. Należy wcześniej sprawdzić odcień. Zaleca się aby 
Knauf podkład pod tynki (Knauf Putzgrund Fassade) był 
zabarwiony w kolorze zbliżonym do kompozycji tynku.  Pra-
ce tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni należy 
prowadzić w sposób ciągły, aby uniknąć nierównomierno-
ści struktury i barwy tynku. W związku z tym, wykonywa-
nia wyprawy nie należy przerywać. Na jednej płaszczyźnie 
pracować bez przerw, zachowując jednakową konsystencję 

Knauf  
Tynk mozaikowy
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

102

   tel. 022/36-95-600 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

   fax 022/36-95-610 97-427 Rogowiec k. Bełchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   www.knauf-bauprodukte.pl Oddział Warszawa: ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   bauprod@knauf.pl
Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Parametry techniczne

Gęstość  0,8-1,2 mm     ok. 1,7 kg/dm3

 1,2-1,6 mm     ok. 1,8 kg/dm3 
Temperatura stosowania  od +5°C do +20°C
Czas otwarty obróbki  ok. 30 minut
Orientacyjne zużycie:
 0,8-1,2 mm      ok. 3,5 kg/m2

 1,0-1,6 mm      ok. 4,5 kg/m2 
Zużycie uzależnione jest od równości podłoża.
Składowanie 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na pa-
letach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszko-
dzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem! Chronić 
przed bezpośrednim nasłonecznieniem!
Opakowanie 
Wiadra 24 kg Paleta 576 kg 24 szt. 

Zalecenia
Nie stosować na powierzchnie narażone na podciąganie 
kapilarne wody.
Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione,  
a wykonaną wyprawę tynkarską chronić przed opadami 
deszczu aż do pełnego związania tynku.

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania 
materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie 
może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. 
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie  
ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwaran-
tuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki  
i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy  
wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się  
niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniej-
sze. Wyrób posiada atest higieniczny, aprobatę techniczna  
Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7438/2007 „Dekora-
cyjne masy tynkarskie”. 

Wytyczne stosowania

materiału. W przypadku konieczności przerwania pracy, 
należy wzdłuż wyznaczonej linii przykleić samoprzylepną 
taśmę, nałożyć masę, wygładzić, a następnie zerwać taśmę  
z resztkami świeżego materiału. Po przerwie należy kon-
tynuować pracę od wyznaczonego miejsca. Krawędź nało-
żonego wcześniej tynku można zabezpieczyć taśmą samo-
przylepną. Narzędzia i świeże zabrudzenia należy zmyć 
wodą, a stwardniałe resztki tynku usuwać mechanicznie. 
Nanoszenie zaprawy
Masę tynkarską równomiernie nanosić na podłoże za po-
mocą trzymanej pod kątem stalowej nierdzewnej pacy, na 
grubość ziarna. Wygładzić wyprawę pacą stalową lub pla-
stikową zanim jej powierzchnia zacznie przesychać. Nie 
obrabiać ponownie wcześniej nałożonej zaprawy. Stykające 
się powierzchnie ścian tynkować w miarę możliwości w ten 
sam dzień w celu uniknięcia różnic z powodu wpływów wa-
runków atmosferycznych.

Wskazówki uzupełniające
nie przerabiać przy temperaturze poniżej +5°C i po- ■
wyżej 25°C (dotyczy temperatury powietrza i podłoża),
nie mieszać z innymi zaprawami, ■
narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą, ■
w trakcie pełnego wiązania(twardnięcia tynku) tempe- ■
ratura otoczenia nie może spaść poniżej +5°C.

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Wszel-
kie dane odnoszą się do temperatury +20°C i wilgotności 
względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.
Pomieszczenia po zastosowaniu tynku wietrzyć do zaniku 
zapachu, przed oddaniem ich do użytku. W przypadku kon-
taktu materiału z oczami, płukać je obficie wodą i zasię-
gnąć porady lekarza. Wyrób przechowywać w miejscu nie-
dostępnym dla dzieci.
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Właściwości Wytyczne stosowania
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Knauf Farba Silikonowa jest starannie dobraną mieszani-
ną dyspersji żywic akrylowych i silikonowych, wypełniaczy 
marmurowych oraz modyfikatorów. Opracowane receptury 
są poparte wieloletnimi doświadczeniami w laboratoriach 
badawczych firmy Knauf Bauprodukte. Charakteryzuje się 
następującymi właściwościami:

łatwa w stosowaniu, ■
doskonała paroprzepuszczalność, ■
odporna na promienie UV, ■
dobra przyczepność, ■
dostępna w 275 kolorach z palety Knauf oraz kolory  ■
specjalne na zamówienie,
trwałe kolory. ■

Zakres stosowania
Knauf Farba silikonowa przeznaczona jest do zabezpie-
czania elewacji. Farbą należy malować Knauf Marmorit 
Tynk mineralny SP 260 i RP 240, nałożone na tradycyj-
nych podłożach i wchodzące w skład systemów dociepleń 
ścian zewnętrznych budynków Knauf Thermo. Właściwości 
powłoki zapewniają szybkie odparowanie wilgoci z podło-
ża, a jednocześnie stanowi skuteczne zabezpieczenie przed 
zawilgoceniem z zewnątrz. Szczególnie zaleca się stosowa-
nie Knauf Farby silikonowej na wszelkich powierzchniach, 
gdzie wymagana jest wysoka estetyka i trwałość powłoki. 
Elewacje pokryte Knauf Farbą silikonową możemy myć przy 
użyciu myjek pod niedużym ciśnieniem.
Przygotowanie podłoża
Knauf Farba silikonowa może być stosowana na nośne pod-
łoża, równe, suche i czyste:

cienkowarstwowe tynki mineralne, akrylowe, silikonowe  ■
i silikatowe (wiek powyżej 7 dni),
mocne powłoki malarskie o dobrej przyczepności do podłoża. ■

Wykonanie
Zawartość pojemnika dobrze wymieszać. Rozcieńczoną  
farbę zużyć w krótkim czasie. Przed aplikacją farby należy 
dokładnie wymieszać zawartość pojemnika za pomocą wier-
tarki z mieszadłem przez około 2 minut. Białe tynki należy 
malować przynajmniej dwukrotnie, natomiast przy malo-
waniu tynków barwionych w masie wystarcza jednokrotne  
malowanie. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw 
należy zachować co najmniej 8-12 godzinne przerwy  
technologiczne. Należy zwrócić uwagę na równomierne 
nakładanie farby. Jeżeli zachodzi taka potrzeba do farby 
można dodać nie więcej niż 10% wody i dokładnie wy-
mieszać. Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi.  
Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, stosując farbę  
o tym samym numerze szarży produkcyjnej, umieszczonym 
na każdym opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość 
pojemników o różnych numerach szarż. Dokładnie zabez-
pieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone  
do malowania np. okna, drzwi. Osłaniać krzewy, inne  
rośliny itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast, obficie 
zmywać wodą. Bezpośrednio po użyciu dokładnie umyć  
narzędzia wodą. 

Knauf  
Farba silikonowa egalizacyjna
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Parametry techniczne

Gęstość  ok. 1,45 kg/dm3

Temperatura stosowania  od +5°C do +25°C
Orientacyjne zużycie przy jednokrotnym malowaniu rolką 
tynku strukturalnego o ziarnie 3 mm  ok. 0,2 l/m2

Odporność termiczna  -20°C do +70°C 
Składowanie 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na  
paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszko-
dzonych opakowaniach. Chronić przed bezpośrednim nasło-
necznieniem oraz przed mrozem.
Opakowanie 
Wiadra 15 l Paleta 522 kg 24 szt.
Wiadra 5 l Paleta 435 kg 60 szt.

Zalecenia
Nie należy nakładać farby na powierzchnie silnie nasłonecz-
nione. Nie mieszać materiału z innymi farbami. Do czasu cał-
kowitego wyschnięcia chronić pomalowaną powierzchnię przed 
deszczem. Stosować osłony na rusztowania. Niniejsza karta 
techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany 
sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego 
przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace na-
leży wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 
Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu 
na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości na-
leży wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się 
niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wyrób posiada atest higieniczny, aprobatę techniczna  
Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-5533/2006.
„Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrz-
nych budynków systemem Knauf-THERMO-W”.

Nanoszenie farby
Farbę można nakładać ręcznie przy użyciu wałka, pędzla 
malarskiego lub za pomocą natrysku.
 Wskazówki uzupełniające

nie stosować poniżej +5°C i powyżej +25°C,  ■
narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą, ■
Knauf Farbę silikonową nie mieszać z innymi materiałami, ■
świeżo nałożoną farbę należy chronić przed mrozem   ■
i szybkim wyschnięciem,
poprzez zmiany konsystencji oraz wpływy warunków at- ■
mosferycznych mogą powstać odchylenia barwy.

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Wszel-
kie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności 
względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze wysychanie farby.
Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebez-
pieczny. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci. Wyrób chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. 
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Właściwości Wytyczne stosowania
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Knauf Uniwersalna szpachlówka cementowo-wapienna jest 
starannie dobraną mieszaniną cementu, wapna, wypełnia-
czy mineralnych oraz modyfikatorów. Opracowane receptury 
są poparte wieloletnimi doświadczeniami w laboratoriach 
badawczych firmy Knauf Bauprodukte. Charakteryzuje się 
następującymi właściwościami:

długi czas obróbki, ■
dobra przyczepność, ■
paroprzepuszczalna, ■
odporny na zmienne warunki atmosferyczne, ■
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. ■

Zakres stosowania
Wysoko wartościowa, zaprawa cienkowarstwowa, jakościo-
wo kontrolowana, do szpachlowania całopowierzchniowego 
oraz napraw ubytków niekonstrukcyjnych. Do stosowania 
na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach cemen-
towo-wapiennych, tynkach podkładowych oraz jako war-
stwa pośrednia przed nałożeniem tynków mineralnych jak  
i akrylowych. Stosowana również do wyrównania nierówno-
ści od 1 do 10 mm. 
Przygotowanie podłoża
Knauf Uniwersalną szpachlówkę cementowo-wapienną-
należy stosować na nośne, zwarte, suche, mocne, czyste  
i wolne od kurzu i pyłu oraz innych środków zapobiega-
jących przyleganiu (np. olej, klej do tapet, bitumy itp.) 
podłoża: 

mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie(tylko we- ■
wnątrz budynków) przeszlifowane papierem ściernym, 
odpylone oraz zagruntowane Knauf Środkiem głęboko 
gruntującym(Knauf Tiefengrund),
tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne (wiek   ■
powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%) zagruntowane Knauf 
Środkiem głęboko gruntującym(Knauf Tiefengrund),

beton porowaty zagruntowany Knauf Środkiem gruntu- ■
jącym skondensowanym (Knauf Grundiermittel) w roz-
cieńczeniu 1:4 do 1:5, 
podłoża o zróżnicowanej chłonności należy zagrunto- ■
wać środkiem gruntującym Knauf Stuck-Primer,
beton (wiek powyżej 28 dni, wilgotność  ■ ≤ 4%) zagrun-
tować środkiem gruntującym Knauf Betokontakt.

Zarabianie zaprawy
Opakowanie 25 kg Knauf Uniwersalnej szpachlówki ce-
mentowo-wapiennej rozmieszać w około 9,0-10,0 l czystej 
wody aż do uzyskania jednolitej masy. Po ok. 5-10 minut 
wymieszać ponownie, ewentualnie regulując konsystencję 
wodą lub proszkiem. Należy uważać aby zaprawa miała 
jednolitą konsystencję bez grudek.
Nanoszenie zaprawy
Knauf Uniwersalną szpachlówkę cementowo-wapienną nakła-
dać na podłoże za pomocą pacy, jednowarstwowo na odpo-
wiednią grubość. Po odpowiednim stężeniu zaprawy należy ją 
wygładzić. W przypadku zamiaru uzyskania wyjątkowo gład-
kiej powierzchni należy Szpachlówkę cementowo-wapienną 
uniwersalną zrosić wodą, sfilcować a następnie wygładzić.  
Nie obrabiać ponownie wcześniej nałożonej zaprawy. 

Knauf Uniwersalna szpachlówka  
cementowo-wapienna
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Parametry techniczne

Gęstość wysuszonej stwardniałej zaprawy  ok. 1,26 kg/dm3 
Proporcje woda/proszek ok. 9,0-10,0 l wody/25 kg proszku
Temperatura stosowania  od +5°C do +25°C
Czas dojrzewania  5-10 minut
Czas zużycia  ok. 4-5 godzin
Gęstość objętościowa świeżej zaprawy ok. 1,64 kg/dm3 
Orientacyjne zużycie: ok. 1,3 kg/m2/mm 
Zużycie uzależnione jest od równości podłoża.
Składowanie 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na pa-
letach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszko-
dzonych opakowaniach.
Opakowanie 
Worki 25 kg Paleta 1050 kg 42 szt.

Zalecenia
Nie należy nakładać szpachlówki na ściany silnie nasło-
necznione, a wykonaną wyprawę chronić przed opadami 
deszczu oraz chronić przed zbyt szybkim wysychaniem przez 
minimum 3 dni.
Malowanie farbą możliwe jest nie wcześniej niż po 7 dniach 
od nałożenia szpachlówki.

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania ma-
teriału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może 
zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz 
podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje 
jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i spo-
sób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać 
własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej 
karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
Wyrób posiada atest higieniczny. Wyrób zgodny z wyma-
ganiami zawartymi w PN-EN-998-1:2004/AC. Zaprawa 
tynkarska ogólnego przeznaczenia. Wytrzymałość na ści-
skanie: CS IV. Absorpcja wody spowodowana podciąganiem 
kapilarnym: WO.

Wskazówki uzupełniające
nie przerabiać przy temperaturze poniżej +5°C i po- ■
wyżej +25°C,
nie mieszać z innymi zaprawami, ■
narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą, ■
świeży tynk należy chronić przed mrozem i szybkim wy- ■
schnięciem.

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Wszel-
kie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności 
względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.
Knauf Uniwersalna szpachlówka cementowo-wapienna ma 
właściwości drażniące, a zawartość cementu powoduje, 

że po wymieszaniu z wodą wyrób ma odczyn alkaliczny.  
W związku z tym należy chronić skórę i oczy. W przypad-
ku kontaktu materiału z oczami, płukać je obficie wodą  
i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci.
Zawartość chromu VI w uwodnionej formie - poniżej 2 ppm 
w przeliczeniu na ogólną sucha masę produktu w okresie 
ważności wyrobu.
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Właściwości Wytyczne stosowania
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
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107

Katalog produktów 02/2009

Kna
uf 

bu
du

jezaufanie

Knauf Gładź szpachlowa cementowo-wapienna biała jest 
starannie dobraną mieszaniną cementu, wapna, wypełnia-
czy mineralnych oraz modyfikatorów. Opracowane receptury 
są poparte wieloletnimi doświadczeniami w laboratoriach 
badawczych firmy Knauf Bauprodukte. Charakteryzuje się 
następującymi właściwościami:

długi czas obróbki, ■
dobra przyczepność, ■
paroprzepuszczalna, ■
odporny na zmienne warunki atmosferyczne, ■
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. ■

Zakres stosowania
Wysoko wartościowa, zaprawa cienkowarstwowa, jakościo-
wo kontrolowana, do szpachlowania całopowierzchniowego. 
Do stosowania na podłożach betonowych, tradycyjnych tyn-
kach cementowo-wapiennych, tynkach podkładowych oraz 
jako warstwa pośrednia przed nałożeniem tynków mineral-
nych jak i akrylowych. Stosowana również do wyrównania 
nierówności do 5 mm. 
Przygotowanie podłoża
Knauf Gładź szpachlową cementowo-wapienną białą należy 
stosować na nośne, zwarte, suche, mocne, czyste i wolne 
od kurzu i pyłu oraz innych środków zapobiegających przy-
leganiu (np. olej, klej do tapet, bitumy itp.) podłoża: 

mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie (tylko  ■
wewnątrz budynków) przeszlifowane papierem ścier-
nym, odpylone oraz zagruntowane Knauf Środkiem  
głęboko gruntującym (Knauf Tiefengrunt),
tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne (wiek po- ■
wyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%) zagruntowane Knauf 
Środkiem głęboko gruntującym(Knauf Tiefengrunt),
beton porowaty zagruntowany Knauf Środkiem grun- ■
tującym skondensowanym (Knauf Grundiermittel)  

w rozcieńczeniu 1:4 do 1:5, 
podłoża o zróżnicowanej chłonności należy zagrunto- ■
wać środkiem gruntującym Knauf Stuck-Primer,
beton (wiek powyżej 28 dni, wilgotność  ■ ≤ 4%)  
zagruntować środkiem gruntującym Knauf Betokontakt. 

Zarabianie zaprawy
Ręcznie 
Opakowanie 25 kg Cementowo-wapienna gładzi szpachlo-
wej białej rozmieszać w około 11,0-12,0 l czystej wody aż 
do uzyskania jednolitej masy. Po ok. 5-10 minut wymie-
szać ponownie, ewentualnie regulując konsystencję wodą 
lub proszkiem. Należy uważać aby zaprawa miała jednolitą 
konsystencję bez grudek.
Nanoszenie zaprawy
Knauf Gładź szpachlową cementowo-wapienną białą nakła-
dać na podłoże za pomocą pacy, jednowarstwowo na odpo-
wiednią grubość. Po odpowiednim stężeniu zaprawy należy 
ją wygładzić. W przypadku uzyskania wyjątkowo gładkiej 
powierzchni należy Gładź szpachlową cementowo-wapien-
ną białą zrosić wodą, sfilcować a następnie wygładzić. Nie 
obrabiać ponownie wcześniej nałożonej zaprawy. 

Knauf Gładź szpachlowa 
cementowo-wapienna biała
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Parametry techniczne

Gęstość wysuszonej stwardniałej zaprawy  ok. 1,19 kg/dm3 
Proporcje woda/proszek ok. 11,0-12,0 l wody/25 kg proszku
Temperatura stosowania  od +5°C do +25°C
Czas dojrzewania  5-10 minut
Czas zużycia  ok. 4-5 godzin
Gęstość objętościowa świeżej zaprawy ok. 1,6 kg/dm3 
Orientacyjne zużycie:  ok. 1,4 kg/m2/mm 
Zużycie uzależnione jest od równości podłoża.
Składowanie 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na  
paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie 
uszkodzonych opakowaniach.
Opakowanie 
Worki 25 kg Paleta 1050 kg 42 szt.

Zalecenia
Nie należy nakładać Gładzi szpachlowej cementowo-wa-
piennej białej na ściany silnie nasłonecznione, a wykonaną 
wyprawę chronić przed opadami deszczu oraz chronić przed 
zbyt szybkim wysychaniem przez minimum 3 dni.
Malowanie farbą możliwe jest nie wcześniej niż po 7 dniach 
od nałożenia szpachlówki.

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania ma-
teriału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może 
zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz 
podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje 
jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i spo-
sób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać 
własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej 
karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
Wyrób posiada atest higieniczny. Wyrób zgodny z wyma-
ganiami zawartymi w PN-EN-998-1:2004/AC. Zaprawa  
tynkarska ogólnego przeznaczenia. Wytrzymałość na ści-
skanie: CS II. Absorpcja wody spowodowana podciąganiem 
kapilarnym: WO.

Wskazówki uzupełniające
nie przerabiać przy temperaturze poniżej +5°C i po- ■
wyżej +25°C,
nie mieszać z innymi zaprawami, ■
narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą, ■
świeży tynk należy chronić przed mrozem i szybkim   ■
wyschnięciem.

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Wszel-
kie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności 
względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.
Knauf Cementowo-Wapienna Gładź Szpachlowa Biała ma 
właściwości drażniące, a zawartość cementu powoduje, 
że po wymieszaniu z wodą wyrób ma odczyn alkaliczny. 
W związku z tym należy chronić skórę i oczy. W przypad-

ku kontaktu materiału z oczami, płukać je obficie wodą  
i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci.
Zawartość chromu VI w uwodnionej formie - poniżej 2 ppm 
w przeliczeniu na ogólną sucha masę produktu w okresie 
ważności wyrobu.
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Właściwości Wytyczne stosowania
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Knauf F1 Gotowa masa szpachlowa jest starannie dobraną 
mieszaniną dyspersji żywic akrylowych, wypełniaczy mar-
murowych oraz regulatorów czasu wiązania. Opracowane 
receptury są poparte wieloletnimi doświadczeniami w labo-
ratoriach badawczych firmy Knauf Bauprodukte. Charakte-
ryzuje się następującymi właściwościami:

gotowa do użycia, ■
długi czas obróbki, ■
łatwa do szlifowania, ■
dobra przyczepność, ■
po wyschnięciu śnieżnobiała.  ■

Zakres stosowania
Wysoko wartościowa,  cienkowarstwowa szpachla, jakościowo  
kontrolowana. Zalecana do tworzenia idealnie gładkich  
i równych powierzchni. Szpachla Knauf F1 może być nakła-
dana od grubości warstwy 0 mm do 3 mm. Do stosowania 
wewnątrz budynku. Knauf F1 może być używana do szpa-
chlowania końcowego spoin pomiędzy płytami gipsowo-
kartonowymi, wypełnionymi za pomocą mas Knauf Uniflott 
lub Knauf Fugenfüller, do całopowierzchniowego  cienko-
warstwowego szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych. 
Do szpachlowania czystych, stabilnych tynków żywicznych 
lub mineralnych, do cienkowarstwowego szpachlowania 
powierzchni lakierowanych (lamperie), powierzchni malo-
wanych farbami dyspersyjnymi, tapet z włókien szklanych 
oraz pozostałych typowych podłoży budowlanych. Do wy-
pełniania spoin pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi  
o krawędziach typu AK zbrojonych taśmą.
Przygotowanie podłoża
Knauf F1 Gotową masę szpachlową można stosować na no-
śne, zwarte, suche, mocne, czyste i wolne od kurzu i pyłu 
oraz innych środków zapobiegających przyleganiu (np. olej, 
klej do tapet itp.) podłoża: 

płyty gipsowo-kartonowe powinny być zamontowane   ■
stabilnie , suche, czyste i wolne od pyłu zagrunto-
wane Knauf Środkiem głęboko gruntującym (Knauf  
Tiefengrund),
mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie prze- ■
szlifowane papierem ściernym, odpylone oraz za-
gruntowane Knauf Środkiem głęboko gruntującym 
(Knauf Tiefengrund),
gipsowe (wilgotność < 1%) przeszlifowane mecha- ■
nicznie, odkurzone i zagruntowane Knauf Środkiem 
głęboko gruntującym (Knauf Tiefengrund),
beton, tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne  ■
(wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%) zagruntowane 
Knauf Emulsją przyczepną (Knauf Haftemulsion) w roz-
cieńczeniu 1:2 do 1:3,
beton porowaty zagruntowany Knauf Środkiem gruntu- ■
jącym skondensowanym (Knauf Grundiermittel) w roz-
cieńczeniu 1:4 do 1:5. 

Wykonanie
Knauf F1 Gotowa masa szpachlowa produkowana jest do bezpo-
średniego użycia, jednorodna masa. Po otwarciu wiaderka jego 
zawartość należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji. 

Knauf F1 Readyfix  
Gotowa masa szpachlowa
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Parametry techniczne

Gęstość nasypowa ok. 1,75 kg/dm3

Temperatura stosowania  od +10°C do +25°C
Orientacyjne zużycie:

 szpachlowanie całopowierzchniowe   ■
ok. 1,5-1,6 kg/m2/mm
szpachlowanie spoin z krawędziami AK   ■
ok. 0,15 kg/mb.

Składowanie 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na pa-
letach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszko-
dzonych opakowaniach. Chronić przed bezpośrednim nasło-
necznieniem oraz przed mrozem.

Opakowanie 
Wiadra 28 kg Paleta 672 kg 24 szt.
Wiadra 20 kg Paleta 480 kg 24 szt.
Wiadra 8 kg Paleta 480 kg 60 szt.
Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania ma-
teriału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może 
zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz 
podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje 
jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i spo-
sób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać 
własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej 
karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wyrób posiada Aprobatę Techniczną ITB AT-15-6944/2006 
„Masa szpachlowa Knauf F1/ Knauf F2 oraz preparaty  
Knauf Emulsja przyczepna, Knauf Środek gruntujący  
skondensowany”.
Wyrób posiada atest higieniczny. 

Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami.
Nanoszenie zaprawy
Knauf F1 gotową masę szpachlową nanosić na podłoże za  
pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego. 
Spoinowanie płyt Knauf z wykończeniem krawędzi AK: 
Nałożyć spoinowe taśmy papierowe lub z włókna szklanego 
i wypełnić szpachlą. Nakładanie kolejnej warstwy możliwe 
jest po wyschnięciu poprzedniej. 
Szpachlowanie całopowierzchniowe powyżej 3 mm, należy 
nakładać w kilku warstwach.

Wskazówki uzupełniające
nie stosować poniżej +10°C i powyżej +25°C.  ■
Knauf F1 szpachlować, gdy nie zachodzą większe 
zmiany w długości płyt na skutek zmian wilgotności  
lub temperatury, 
narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą, ■
Knauf F1 nie mieszać z innymi materiałami, ■
suche powierzchnie wygładzić papierem ściernym lub  ■
siatką, odpylić i pomalować.

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podłoża od +10°C do +25°C. Wszel-
kie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności 
względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.
Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebez-
pieczny. Pomieszczenie, po zastosowaniu wyrobu, należy 
wietrzyć do zaniku zapachu. Wyrób przechowywać w miej-
scu niedostępnym dla dzieci. Wyrób chronić przed mrozem 
i nasłonecznieniem. 
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Właściwości Wytyczne stosowania
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Knauf F2 Gotowa masa szpachlowa jest starannie dobra-
ną mieszaniną dyspersji żywic akrylowych, wypełniaczy 
wapiennych oraz regulatorów czasu wiązania. Opracowane 
receptury są poparte wieloletnimi doświadczeniami w labo-
ratoriach badawczych firmy Knauf Bauprodukte . Charakte-
ryzuje się następującymi właściwościami:

gotowa do użycia, ■
długi czas obróbki, ■
łatwa do szlifowania, ■
dobra przyczepność, ■
po wyschnięciu biała. ■

Zakres stosowania
Wysoko wartościowa,  cienkowarstwowa szpachla, jakościo-
wo kontrolowana. Zalecana do tworzenia idealnie gładkich 
i równych powierzchni. Szpachla Knauf F2 może być nakła-
dana od grubości warstwy 0 mm do 3 mm. Do stosowania 
wewnątrz budynku. Knauf F2 może być używana do szpa-
chlowania końcowego spoin pomiędzy płytami gipsowo-
kartonowymi, wypełnionymi za pomocą mas Knauf Uniflott 
lub Knauf Fugenfüller, do całopowierzchniowego  cienko-
warstwowego szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych. 
Do szpachlowania czystych, stabilnych tynków żywicznych 
lub mineralnych, do cienkowarstwowego szpachlowania 
powierzchni lakierowanych (lamperie), powierzchni malo-
wanych farbami dyspersyjnymi, tapet z włókien szklanych 
oraz pozostałych typowych podłoży budowlanych. Do wy-
pełniania spoin pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi  
o krawędziach typu AK zbrojonych taśmą.
Przygotowanie podłoża
Knauf F2 Gotową masę szpachlową można stosować na no-
śne, zwarte, suche, mocne, czyste, wolne od kurzu i pyłu 
oraz innych środków zapobiegających przyleganiu (np. olej, 
klej do tapet itp.) podłoża: 

płyty gipsowo-kartonowe powinny być zamonto- ■
wane stabilnie, suche, czyste i wolne od pyłu, za-
gruntowane Knauf Środkiem głęboko gruntującym  
(Knauf Tiefengrund),
mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie prze- ■
szlifowane papierem ściernym, odpylone oraz zagrun-
towane Knauf Środkiem głęboko gruntującym (Knauf 
Tiefengrund),
gipsowe (wilgotność < 1%) przeszlifowane mecha- ■
nicznie, odkurzone i zagruntowane Knauf Środkiem 
głęboko gruntującym (Knauf Tiefengrund),
beton, tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne  ■
(wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%) zagruntowane 
Knauf Emulsją przyczepną (Knauf Haftemulsion) w roz-
cieńczeniu 1:2 do 1:3,
beton porowaty zagruntowany Knauf Środkiem gruntu- ■
jącym skondensowanym (Knauf Grundiermittel) w roz-
cieńczeniu 1:4 do 1:5. 

Wykonanie
Knauf F2 Gotowa masa szpachlowa produkowana jest do 
bezpośredniego użycia, jednorodna masa. Po otwarciu wia-
derka jego zawartość należy przemieszać w celu wyrównania 

Knauf F2 Readyfix  
Gotowa masa szpachlowa
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Gęstość nasypowa ok. 1,75 kg/dm3

Temperatura stosowania  od +10°C do +25°C
Orientacyjne zużycie:

szpachlowanie całopowierzchniowe ok. 1,5-1,6 kg/m ■ 2/mm
szpachlowanie spoin z krawędziami AK ok. 0,15 kg/mb. ■

Składowanie 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na pa-
letach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszko-
dzonych opakowaniach. Chronić przed bezpośrednim nasło-
necznieniem oraz przed mrozem.
Opakowanie 
Wiadra 28 kg Paleta 672 kg 24 szt.
Wiadra 20 kg Paleta 480 kg 24 szt.

Wiadra 8 kg Paleta 480 kg 60 szt.
Wiadra 2,5 kg Paleta 250 kg 100 szt.
Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania ma-
teriału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może 
zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz 
podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje 
jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i spo-
sób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać 
własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej 
karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wyrób posiada Aprobatę Techniczną ITB AT-15-6944/2006 
„Masa szpachlowa Knauf F1/ Knauf F2 oraz preparaty  
Knauf Emulsja przyczepna, Knauf Środek gruntujący  
skondensowany”.
Wyrób posiada atest higieniczny. 

konsystencji. Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami.
Nanoszenie zaprawy
Knauf F2 Gotową masę szpachlową nanosić na podłoże za po-
mocą narzędzi ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego. 
Spoinowanie płyt Knauf z wykończeniem krawędzi AK: na-
łożyć spoinowe taśmy papierowe lub z włókna szklanego 
i wypełnić szpachlą. Nakładanie kolejnej warstwy możliwe 
jest po wyschnięciu poprzedniej. 
Szpachlowanie całopowierzchniowe powyżej 3 mm, należy 
nakładać w kilku warstwach.

Wskazówki uzupełniające
nie stosować poniżej +10°C i powyżej +25°C. Knauf  ■
F2 szpachlować, gdy nie zachodzą większe zmiany w dłu-
gości płyt na skutek zmian wilgotności lub temperatury, 
narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą, ■
Knauf F2 nie mieszać z innymi materiałami, ■
suche powierzchnie wygładzić papierem ściernym lub  ■
siatką, odpylić i pomalować.

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podłoża od +10°C do +25°C. Wszel-
kie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności 
względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.
Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebez-
pieczny. Pomieszczenie, po zastosowaniu wyrobu, należy 
wietrzyć do zaniku zapachu. Wyrób przechowywać w miej-
scu niedostępnym dla dzieci. Wyrób chronić przed mrozem 
i nasłonecznieniem. 
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Knauf Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska jest to gotowa 
sucha zaprawa na bazie gipsu, lekkich kruszyw i dodatków 
modyfikujących. Opracowane receptury są poparte wielolet-
nimi doświadczeniami w laboratoriach badawczych firmy 
Knauf. Charakteryzuje się następującymi właściwościami:

łatwość zarabiania (produkt wymieszany fabrycznie,  ■
wystarczy wsypać do wody i wymieszać), 
łatwość obróbki we wszystkich etapach robót,  ■
nadaje się do tynkowania ręcznego, ■
długi czas obróbki, ■
równomierne twardnienie, ■
elastyczność, ■
odporny na uderzenia i nacisk, ■
umożliwia ścianom oddychanie,  ■
reguluje klimat w pomieszczeniu,  ■
wysoka wydajność, ■
jednowarstwowy,  ■
do wewnątrz.  ■

Zakres stosowania
Jednowarstwowy tynk wewnętrzny przeznaczony do na-
kładania ręcznego na powierzchni ścian i sufitów. Do 
stosowania w budownictwie ogólnym i mieszkaniowym,  
o zwykłej wilgotności. Przydatny do każdego rodzaju chro-
powatego podłoża, bądź solidnie utwardzonej obrzutki  
w dowolnego rodzaju budynkach, z wyjątkiem pomieszczeń 
przeznaczonych do mokrych procesów produkcyjnych. 
Przygotowanie podłoża
Podłożem do obróbki mogą być typowe mury z cegły, betonu 
porowatego lub lekkie płyty budowlane. Podłoże przed tyn-
kowaniem oczyścić z kurzu i usunąć luźne elementy a także 
zlikwidować większe nierówności. Na powierzchnię z betonu  
i wszelkie niechłonne podłoża (takie jak betonowe płyty pre-
fabrykowane) należy nałożyć środek gruntujący Knauf Be-
tokontakt. Podłoża o dużej chłonności należy zagruntować 
Knauf Środek gruntujący skondensowany (Knauf Grundiermit-
tel). Przewody instalacyjne przykryć warstwą tynku o grubości 
min. 5 mm. Nie tynkować przemrożonych podłoży. 
Beton zwykły i lekki
Usunąć pozostałości środków antyadhezyjnych lub  

ewentualną warstwę spieku. W przypadku podłoży o nie-
dostatecznej chłonności i szczelnego betonu przeznaczoną 
do tynkowania powierzchnię należy pokryć środkiem Knauf 
Betokontakt i odczekać do jego wyschnięcia.
Dachy płaskie, prefabrykaty betonowe
Przy tynkowaniu stropodachów ze zbrojonego betonu lub 
betonowych prefabrykatów ich powierzchnie należy zagrun-
tować środkiem Knauf Betokontakt. 
Tynk odciąć pionowo od powierzchni ścian i oddzielić od 
sąsiadujących powierzchni za pomocą masy akrylowej.
Mur (wszystkie rodzaje)
W przypadku zbyt wysokiej chłonności zastosować środek 
wyrównujący chłonność Knauf Środek gruntujący skonden-
sowany (Knauf Grundiermittel).
Przygotowanie zaprawy i obróbka 
Worek zaprawy (30 k g) Knauf Goldband wsypać do 
ok.16,5-18 l czystej wody i niczego nie dodając, wymie-
szać stosując mieszadło mechaniczne, aż do uzyskania jed-
norodnej masy pozbawionej grudek. W ciągu 20 minut od 
wsypania należy go nałożyć i wyrównać. Po lekkim zwilże-
niu powierzchnię filcować i zatrzeć. 

Knauf Goldband  
Gipsowa zaprawa tynkarska 
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Parametry techniczne

Średnia grubość tynku 10 mm
Minimalna grubość tynku 8 mm
Ciężar nasypowy ok. 780 kg/m3

Uziarnienie do 1,2 mm
Wydajność 100 kg - ok. 120 l zaprawy
Orientacyjne zużycie: 0,85 kg na mm i 1 m2

1 worek (30 kg) = ok. 3,5 m2 tynku, zależnie od właści-
wości podłoża, średnia grubość tynku 10 mm
Czas schnięcia 
średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości warstwy, wilgot-
ności powietrza w pomieszczeniu, temperatury powietrza  
i wentylacji)
Wytrzymałość na zginanie  ≥ 1,0 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie  ≥ 2,0 N/mm2

Przyczepność do podłoża  ≥ 0,1 N/mm2

Ciężar objętościowy ok. 1000 kg/m3

Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ ok. 5
Współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,25 W/mK
Ognioodporność:  
A1- nie rozprzestrzenia ognia

Składowanie 
Do 6 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na pa-
letach, w suchych pomieszczeniu i w oryginalnych, nieusz-
kodzonych opakowaniach. Chronić przed wilgocią. 
Opakowanie 
Worki 30 kg Paleta 1200 kg 40 szt. 
Worki 25 kg Paleta 1000 kg 40 szt.
Worki 10 kg Paleta 1000 kg 100 szt.
Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania ma-
teriału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może 
zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz 
podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje 
jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i spo-
sób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać 
własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej 
karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wyrób zgodny z normą PN-EN 13279-1:2005 „Spoiwa 
gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymaga-
nia” w zakresie wymagań w niej określonych, mających 
wpływ na spełnienie przez obiekty budowlane wymagań  
podstawowych. 

Wytyczne stosowania

Czas obróbki:
Od wsypania suchej zaprawy do wody - ok. 100 minut,  
zależnie od rodzaju podłoża. Zanieczyszczenie pojemników  
i narzędzi powoduje skrócenie czasu obróbki.
Jeżeli w wyjątkowych wypadkach zachodzi konieczność tyn-
kowania dwuwarstwowego, wówczas pierwszą warstwę nale-
ży ściągnąć za pomocą długiej łaty lub pacy (nie filcować 
i nie gładzić). Po całkowitym wyschnięciu należy zagrunto-
wać ją za pomocą Knauf Grundiermittel Środek gruntujący 
skondensowany rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:3. Po 
ponownym wyschnięciu nanieść kolejną warstwę tynku. Dla 
szybkiego wyschnięcia należy zapewnić dobrą wentylację 
pomieszczenia.
Przygotowanie tynku przed malowaniem i tapetowaniem 
Tynk musi być odkurzony, suchy (wilgotność tynku maks. 
1%). Materiał gruntujący pod tapety lub warstwy malar-
skie dobiera się stosownie do ich rodzaju. Można stosować 
dyspersje podkładowe, roztwory tworzyw sztucznych (do 
gruntowania wgłębnego).
Przygotowanie tynku pod klejenie płytek
Minimalna grubość tynku 10 mm, układanie jednowar-
stwowe. Wilgotność tynku maks. 1%. Powierzchnię tynku 

należy jedynie wyrównać (nie filcować i/lub zacierać, tylko 
zeskrobać). Podłoże pod klejenie płytek należy sprawdzić 
zgodnie z zaleceniami producenta kleju.
Przed klejeniem płytek metodą cienkowarstwową na 
powierzchnię tynku należy nanieść Knauf Tiefengrund 
Środek głęboko gruntujący aż do sufitu. Klejenie za 
pomocą kleju cienkowarstwowego na bazie cementu  
(np. Knauf K1 Klej do płytek ceramicznych). Spoinowanie 
należy wykonać dopiero po wyschnięciu kleju.
W strefie wody rozpryskowej zalecane jest przygotowanie 
powierzchni za pomocą środka Knauf Powłoka uszczelniająca 
bez dodatków bitumicznych (Knauf Flächendicht). Klejenie  
za pomocą kleju Knauf K4 elastyczny klej do płytek lub 
Knauf K1 Klej do płytek ceramicznych z dodatkiem Knauf 
Emulsja uelastyczniająca do mas samopoziomujących i kle-
jów (Knauf Kleber-und Boden-Elast). 
Wskazówki uzupełniające

przy tynkowaniu sufitów można tynk nakładać tylko  ■
jednowarstwowo,
nie zaleca się wykonywania zbyt gładkiej powierzch- ■
ni tynku (na tzw. szybę), co powoduje powstanie 
szklistej mikropowłoki zamykającej pory tynku, co  

w praktyce skutkuje bardzo długim okresem wysycha-
nia. Zbyt gładka powierzchnia tynku stwarza trudności  
w malowaniu oraz utratę właściwości regulowania klimatu  
w pomieszczeniu,
narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą. ■

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Wszel-
kie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności 
względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.
Należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu mate-
riału z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć pora-
dy lekarza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym  
dla dzieci.
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Knauf Goldband Finish jest masą szpachlową na bazie 
dyspersji żywicy akrylowej oraz mineralnych wypełnia-
czy i regulatorów czasu wiązania. Opracowane receptury 
są poparte wieloletnimi doświadczeniami w laboratoriach 
badawczych firmy Knauf Bauprodukte. Charakteryzuje się 
następującymi właściwościami:

gotowa do użycia masa o konsystencji „gęstej śmietany”, ■
łatwa do nakładania i szlifowania, ■
długi czas obróbki i lekkie rozprowadzanie, ■
dobra  przyczepność i odporność na pękanie, ■
po wyschnięciu i przeszlifowaniu biała, ■
wysoko elastyczna. ■

Zakres stosowania
Do tworzenia idealnie gładkich i równych powierzchni: 
Knauf Goldband Finish  może być nakładany od grubości 
warstwy „0 mm do 3 mm”. Do stosowania wewnątrz bu-
dynku. Knauf Goldband Finish może być używany do:
szpachlowania końcowego spoin pomiędzy płytami gip-
sowo-kartonowymi, wypełnionymi za pomocą mas Knauf 
Uniflott lub Knauf Fugenfüller (jako druga i trzecia war-
stwa do wykańczania połączeń). Całopowierzchniowego, 
cienkowarstwowego szpachlowania na stabilnych starych 
tynkach (gipsowych, wapiennych, cementowo-wapiennych), 
powierzchniach betonowych. Szpachlowania czystych, 
stabilnych tynków żywicznych lub mineralnych. Cienko-
warstwowego szpachlowania powierzchni lakierowanych 
(lamperie), powierzchni malowanych farbami dyspersyjny-
mi, tapet z włókien szklanych. Wypełniania spoin pomię-
dzy płytami gipsowo-kartonowymi o krawędziach typu AK,  
a także napraw pęknięć tynków wewnętrznych (od 0-3 mm) 
zbrojonych taśmą. Nadaje się do tworzenie różnego rodzaju 
faktur. 

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być suche, nośne, stabilne, równe i czyste. 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny być zamontowane sta-
bilnie na nośnej konstrukcji wspierającej, suche, czyste  
i wolne od pyłu. Duże nierówności lub uszkodzenia należy 
wypełnić Knauf Uniflott.
- płyty gipsowo-kartonowe - powinny być zamontowane 
stabilnie, suche, czyste i wolne od pyłu, zagruntowane 
Knauf Uniwersalnym środkiem głęboko gruntującym (Knauf 
Tiefengrund Light Universalgrund),
- mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie przeszli-
fowane papierem ściernym, odpylone oraz zagruntowane 
Knauf Uniwersalnym środkiem głęboko gruntującym (Knauf 
Tiefengrund Light Universalgrund),
- gipsowe (wilgotność <1%) - przeszlifowane mecha-
nicznie, odkurzone i zagruntowane Knauf Uniwersalnym 
środkiem głęboko gruntującym (Knauf Tiefengrund Light 
Universalgrund),
- beton, tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne 
(wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤4%) zagruntowane 
Knauf Emulsją przyczepną (Knauf Haftemulsion) w rozcień-
czeniu 1:2 do 1:3,
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Knauf Goldband Finish  
Gotowa masa szpachlowa
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Parametry techniczne

Temperatura stosowania od +8°C do +25°C
Orientacyjne zużycie
szpachlowanie całopowierzchniowe ok. 1,3 kg/m2/mm
szpachlowanie spoin z krawędziami AK ok. 0,15 kg/mb.
Składowanie 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na pa-
letach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszko-
dzonych opakowaniach. Chronić przed bezpośrednim nasło-
necznieniem oraz przed mrozem.
Opakowanie 
Wiadra 27 kg  Paleta 648 kg  24 szt.
Wiadra 17 kg Paleta 510 kg  30 szt.
Wiadra   8 kg Paleta 480 kg  60 szt.
Wiadra   5 kg  Paleta 600 kg  120 szt.
Wiadra 1,5 kg  Paleta 432 kg  288 szt.

Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania ma-
teriału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może 
zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz 
podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje 
jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i spo-
sób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać 
własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej 
karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wytyczne stosowania

- beton porowaty zagruntowany Knauf Środkiem gruntują-
cym skondensowanym (Knauf Grundiermittel) w rozcieńcze-
niu 1:4 do 1:5. 
Wykonanie
Knauf Goldband Finish to gotowa do użycia masa szpachlo-
wa. Przed użyciem dobrze wymieszać w celu ujednolicenia 
konsystencji. Przy nakładaniu maszynowym w razie ko-
nieczności rozcieńczyć niewielką ilością wody. Używać tylko 
czystych narzędzi i pojemników.
Nakładanie masy szpachlowej
Masę szpachlową Knauf Goldband Finish można nakładać 
za pomocą agregatu przeznaczonego do nakładania dys-
persyjnych mas szpachlowych. Do nakładania ręcznego 
używać narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnej. 
Spoinowanie płyt Knauf z wykończeniem krawędzi AK: na-
łożyć spoinowe taśmy papierowe lub z włókna szklanego  
i wypełnić Knauf Uniflott lub Knauf Goldband Finish. Przed 
nałożeniem kolejnej warstwy szpachli poprzednia musi 
być sucha. Przy grubowarstwowym szpachlowaniu, w celu 
uzyskania idealnie gładkiej powierzchni, Knauf Goldband 
Finish należy nakładać w kilku warstwach. Wszelkie nie-
równości powstałe podczas nakładania szpachli, po wy-

schnięciu należy zeszlifować przy pomocy papieru ściernego 
150 lub drobniejszego.

Wskazówki uzupełniające
Nie stosować poniżej +8°C i powyżej +25°C. Knauf  ■
Goldband Finish szpachlować, gdy nie zachodzą więk-
sze zmiany w długości płyt na skutek zmian wilgotności 
lub temperatury,
Narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą, ■
Knauf Goldband Finish nie mieszać z innymi materia- ■
łami,
Suche powierzchnie wygładzić papierem ściernym lub  ■
siatką, odpylić, zagruntować  i pomalować.

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podłoża od +8°C do +25°C. Wszel-
kie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności 
względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.
Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebez-
pieczny. Pomieszczenie, po zastosowaniu wyrobu, należy 
wietrzyć do zaniku zapachu. Wyrób przechowywać w miej-
scu niedostępnym dla dzieci. Wyrób chronić przed mrozem 
i nasłonecznieniem. 
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Knauf Uniflott  
Masa gipsowa

Knauf Uniflott Masa gipsowa jest sypkim materiałem, opar-
tym na bazie specjalnych gipsów, ulepszonym dodatkami 
tworzyw sztucznych i wypełniaczy. Uniflott impregnowany 
posiada dodatkowo właściwości hydrofobowe i jest kolo-
rystycznie dostosowany do impregnowanych płyt gipsowo-
kartonowych Knauf.
Opracowane receptury są poparte wieloletnimi doświadcze-
niami w laboratoriach badawczych firmy Knauf. Charakte-
ryzuje się następującymi właściwościami:

sypka, gotowa zaprawa (produkt wymieszany fabrycznie,   ■
wystarczy wsypać do wody i wymieszać),
możliwość uzyskania jednolitej masy, ■
dobra przyczepność, ■
elastyczna zaprawa o konsystencji gęstej śmietany, ■
szczególna łatwość obróbki w formie szpachlowania, ■
na bazie specjalnych gipsów, ■
szybki przyrost wytrzymałości, ■
szybkie schnięcie, ■
wysoka zdolność czasowego zatrzymywania wody, ■
niewielka wartość skurczu związanego ze schnięciem, ■
łatwość czyszczenia narzędzi i sprzętu, ■
Uniflott impregnowany posiada właściwości hydrofobowe, ■

Uniflott impregnowany jest kolorystycznie dopasowany  ■
do płyt impregnowanych (kolor zielony),
niepalny. ■

  
Zakres stosowania
Masy Knauf Uniflott/Uniflott impregnowany stosowane  
są do ręcznego szpachlowania:

płyt/płyt impregnowanych lub zespolonych o krawę- ■
dziach typu HRK (półokrągłych), HRAK (półokrągłych 
spłaszczonych), AFK (spłaszczonych ściętych) bez taśmy 
zbrojącej, na pokrytych kartonem krawędziach,
płyt akustycznych Knauf (perforowanych płyt gipso- ■
wych), docinanych pod kątem,
płyt gipsowo-włóknowych Knauf Vidiwall, ■
płyt suchego jastrychu Knauf Brio i Brio zespolonych, ■
płyt suchego jastrychu Knauf Trockenestrich TUB. ■

Przygotowanie podłoża
Płyty i suche jastrychy firmy Knauf powinny być trwale za-
mocowane do konstrukcji nośnej (podłoża). Ich powierzch-
nie muszą być suche, czyste, spoiny wolne od zanieczysz-
czeń. Płyty Vidiwall montowane z zachowaniem spoin  
o szerokości 5-7 mm. Ubytki należy wypełnić za pomocą 

zaprawy Knauf Uniflott/Uniflott impregnowany.
Przygotowanie zaprawy i obróbka 
Knauf Uniflott/Uniflott impregnowany wsypać do czystej, 
zimnej wody, tuż pod jej powierzchnię (max. 2,5 kg do ok. 
1,2 l wody). Następnie, bez innych dodatków, wymieszać 
za pomocą kielni gipsiarskiej, do uzyskania konsystencji 
gęstej śmietany.
Obróbka
Nakładać, w co najmniej 2 etapach robót, zależnie od wy-
maganej jakości powierzchni. Spoiny wypełnić, po ok. 50 
minutach usunąć nadmiar zaprawy. W 2 etapie robót za 
pomocą pacy lub szerokiej szpachelki utworzyć gładkie 
połączenie stref spoin z powierzchnią płyt. Zaszpachlować 
także główki wkrętów do płyt gipsowych. Nie poddawać 
obróbce wiążącego się już materiału. Bezpośrednio po 
związaniu usunąć niewielkie nierówności. Po wyschnię-
ciu szlifować ręcznie lub mechanicznie za pomocą siatki  
do szlifowania. Po użyciu narzędzia/sprzęt oczyścić za  
pomocą wody.
Czas obróbki
Wiązanie rozpoczyna się po ok. 45 minutach od wsypania 
materiału do wody. Zanieczyszczenie pojemników i narzędzi  
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Orientacyjne zużycie: 0,3 kg/m2-sufit; 
 0,5 kg/m2-ściana 
(Szpachlowanie płyt Knauf 12,5 mm bez uwzględnienia 
połączeń z innymi elementami budowli)
Składowanie 
Do 6 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na pa-
letach, w suchych pomieszczeniu i w oryginalnych, nieusz-
kodzonych opakowaniach. Uszkodzone i rozpoczęte worki 
szczelnie zamknąć; ich zawartość należy zużyć 
w pierwszej kolejności. Chronić przed wilgocią. 
Opakowanie 
Worki 25 kg Paleta 1050 kg 42szt.
Worki 5 kg Paleta 1000 kg 200szt.

Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania ma-
teriału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może 
zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz 
podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje 
jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i spo-
sób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać 
własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej 
karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wyrób zgodny z Polską Normą PN-B-30042:1997 „Spoiwa 
gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” 
w zakresie wymagań w niej określonych, mających wpływ 
na spełnienie przez obiekty budowlane wymagań podsta-
wowych.

skraca czas obróbki. Nie należy używać wiążącego się 
już materiału; dodatek wody lub mieszanie nie powodują  
uzyskania jego ponownej przydatności.
Temperatura obróbki / Warunki klimatyczne
Szpachlowanie należy wykonywać przy braku większych 
zmian wymiarów płyt Knauf, spowodowanych wahaniami 
wilgotności i temperatury. W przypadku jastrychów z lanego  
asfaltu, szpachlowanie należy wykonywać po wykonaniu 
jastrychu.Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być 
niższa od 10°C.

Wykonywanie powłok/Tapetowanie
Dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie klejów na bazie 
metylocelulozy. Po tapetowaniu za pomocą tapet z papieru 
i włókna szklanego oraz nanoszeniu tynków na bazie żywic 
syntetycznych i celulozy należy zapewnić szybkie schnięcie 
poprzez odpowiednią wentylację pomieszczenia.

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podłoża od +10°C do +25°C. Wszel-
kie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności 
względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.
Należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu mate-
riału z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady 
lekarza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci.
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Knauf Uniflott impregnowany Masa gipsowa jest sypkim 
materiałem, opartym na bazie specjalnych gipsów, ulepszo-
nym dodatkami tworzyw sztucznych i wypełniaczy. Uniflott 
impregnowany posiada dodatkowo właściwości hydrofobo-
we i jest kolorystycznie dostosowany do impregnowanych 
płyt gipsowo-kartonowych Knauf.
Opracowane receptury są poparte wieloletnimi doświadcze-
niami w laboratoriach badawczych firmy Knauf. Charakte-
ryzuje się następującymi właściwościami:

sypka, gotowa zaprawa (produkt wymieszany fabrycznie,   ■
wystarczy wsypać do wody i wymieszać), 
możliwość uzyskania jednolitej masy, ■
dobra przyczepność, ■
elastyczna zaprawa o konsystencji gęstej śmietany, ■
szczególna łatwość obróbki w formie szpachlowania, ■
na bazie specjalnych gipsów, ■
szybki przyrost wytrzymałości, ■
szybkie schnięcie, ■
wysoka zdolność czasowego zatrzymywania wody, ■
niewielka wartość skurczu związanego ze schnięciem, ■
łatwość czyszczenia narzędzi i sprzętu, ■
Uniflott impregnowany posiada właściwości hydrofobowe, ■

Uniflott impregnowany jest kolorystycznie dopasowany  ■
do płyt impregnowanych (kolor zielony),
niepalny. ■

Zakres stosowania
Zaprawy Knauf Uniflott/Uniflott impregnowany stosowane 
są do ręcznego szpachlowania:

płyt/płyt impregnowanych lub zespolonych o krawę- ■
dziach typu HRK (półokrągłych), HRAK (półokrągłych 
spłaszczonych), AFK (spłaszczonych ściętych) bez taśmy 
zbrojącej, na pokrytych kartonem krawędziach,
płyt akustycznych Knauf (perforowanych płyt gipsowych),   ■
docinanych pod kątem,
płyt gipsowo-włóknowych Knauf Vidiwall, ■
płyt suchego jastrychu Knauf Brio i Brio zespolonych, ■
płyt suchego jastrychu Knauf Trockenestrich TUB. ■

Przygotowanie podłoża
Płyty i suche jastrychy firmy Knauf powinny być trwale za-
mocowane do konstrukcji nośnej (podłoża). Ich powierzch-
nie muszą być suche, czyste, spoiny - wolne od zanie-
czyszczeń. Płyty Vidiwall montowane z zachowaniem spoin 
o szerokości 5-7 mm. Ubytki należy wypełnić za pomocą 
zaprawy Knauf Uniflott / Uniflott impregnowany.

Przygotowanie zaprawy i obróbka 
Knauf Uniflott/Uniflott impregnowany wsypać do czystej, 
zimnej wody, tuż pod jej powierzchnię (max. 2,5 kg do ok. 
1,2 l wody). Następnie, bez innych dodatków, wymieszać 
za pomocą kielni gipsiarskiej, do uzyskania konsystencji 
gęstej śmietany.
Obróbka
Nakładać, w co najmniej 2 etapach robót, zależnie od  
wymaganej jakości powierzchni. Spoiny wypełnić, po ok. 
50 minutach usunąć nadmiar zaprawy. W 2 etapie robót 
za pomocą pacy lub szerokiej szpachelki utworzyć gładkie 
połączenie stref spoin z powierzchnią płyt. Zaszpachlować 
także główki wkrętów do płyt gipsowych. Nie poddawać 
obróbce wiążącego się już materiału. Bezpośrednio po 
związaniu usunąć niewielkie nierówności. Po wyschnięciu  
szlifować ręcznie lub mechanicznie za pomocą siatki  
do szlifowania. Po użyciu narzędzia / sprzęt oczyścić za  
pomocą wody.
Czas obróbki
Wiązanie rozpoczyna się po ok. 45 minutach od wsypania 
materiału do wody. Zanieczyszczenie pojemników i narzędzi  
skraca czas obróbki. Nie należy używać wiążącego się 

Knauf Uniflott impregnowany  
Masa gipsowa
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Parametry techniczne

Orientacyjne zużycie: 0,3 kg/m2-sufit
 0,5 kg/m2-ściana 
(Szpachlowanie płyt Knauf 12,5 mm bez uwzględnienia 
połączeń z innymi elementami budowli)
Składowanie 
Do 6 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na pa-
letach, w suchych pomieszczeniu i w oryginalnych, nieusz-
kodzonych opakowaniach. Uszkodzone i rozpoczęte worki 
szczelnie zamknąć; ich zawartość należy zużyć 
w pierwszej kolejności. Chronić przed wilgocią. 
Opakowanie 
Worki 25 kg Paleta 1050 kg 42szt.
Worki 5 kg Paleta 1000 kg 200szt.

Zalecenia
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania ma-
teriału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może 
zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz 
podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje 
jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i spo-
sób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać 
własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej 
karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wyrób zgodny z Polską Normą PN-B-30042:1997 „Spoiwa 
gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”  
w zakresie wymagań w niej określonych, mających 
wpływ na spełnienie przez obiekty budowlane wymagań  
podstawowych.

już materiału; dodatek wody lub mieszanie nie powodują  
uzyskania jego ponownej przydatności.
Temperatura obróbki / Warunki klimatyczne
Szpachlowanie należy wykonywać przy braku większych 
zmian wymiarów płyt Knauf, spowodowanych wahaniami 
wilgotności i temperatury. W przypadku jastrychów z lane-
go asfaltu, szpachlowanie należy wykonywać po wykonaniu 
jastrychu.Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być 
niższa od 10°C.

Wykonywanie powłok / Tapetowanie
Dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie klejów na bazie 
metylocelulozy. Po tapetowaniu za pomocą tapet z papieru 
i włókna szklanego oraz nanoszeniu tynków na bazie żywic 
syntetycznych i celulozy należy zapewnić szybkie schnięcie 
poprzez odpowiednią wentylację pomieszczenia.

Uwagi
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podłoża od +10°C do +25°C. Wszelkie  
dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności 
względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.
Należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału  
z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady  
lekarza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym  
dla dzieci.
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Knauf Connect Obrzutka cementowo-wapienna jest staran-
nie dobraną mieszaniną cementu, wypełniaczy mineralnych 
i modyfikatorów. Opracowane receptury są poparte wielo-
letnimi doświadczeniami w laboratoriach badawczych firmy 
Knauf Bauprodukte. Produkt charakteryzuje się następują-
cymi właściwościami:

wysoka wytrzymałość na ściskanie, ■
dobra przyczepność, ■
bardzo niska absorpcja wody, ■
po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna, ■
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. ■

Zakres stosowania
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. 
Do stosowania wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
Przygotowanie podłoża
Knauf Connect Obrzutka cementowo-wapienna 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 i 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 cemento-
wo-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.
Nanoszenie zaprawy
Knauf Connect Obrzutkę cementowo-wapienną nakładać  
na podłoże za pomocą kielni tynkarskiej lub agregatu tyn-
karskiego (przestrzegać instrukcji użytkowania urządzenia), 
jednowarstwowo na grubość od 4 do 8 mm.

Knauf Connect  
Obrzutka cementowo-wapienna
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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.
Wytrzymałość na ściskanie 
kategoria CSIV, wartość ≥ 6,0 N/mm2

Przyczepność do podłoża  wartość ≥ 0,35 N/mm2, FP: A

Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: 
kategoria W2, wartość c ≤ 0,20kg/(m2 x min 0,5)
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej  µ 16/44
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie) 
ubytek masy 0%, spadek wytrzymałości na ściskanie 0%
Reakcja na ogień: Klasa A1

Składowanie 
Do 9 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na  
paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie 
uszkodzonych opakowaniach.
Opakowanie 
Worki 25 kg Paleta 1050 kg 42 szt.
Zalecenia
Nie należy nakładać Knauf Connect Obrzutka cementowo-
wapienna na ściany silnie nasłonecznione, a wykonaną wy-
prawę chronić przed opadami deszczu oraz chronić przed 
zbyt szybkim wysychaniem przez minimum 1 dzień.
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania ma-
teriału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może 
zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz 
podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje  
jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki  

i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wy-
konać własne próby stosowania.

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

Wskazówki uzupełniające 
nie przerabiać przy temperaturze poniżej + 5°C i po- ■
wyżej + 25°C,
nie mieszać z innymi zaprawami, ■
nakładanie następnej warstwy tynkarskiej dopiero po  ■
min. 24 godzinach, przy temperaturze +20°C i wil-
gotności względnej powietrza 50%. Przy obniżonej 
temperaturze i podwyższonej wilgotności czas ten ulega 
wydłużeniu,
narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą, ■

świeży tynk należy chronić przed mrozem i szybkim   ■
wyschnięciem. Zastosować odpowiednie osłony w wa-
runkach niesprzyjających dla prac tynkarskich,
poprzez zmiany konsystencji oraz wpływy warunków atmos- ■
ferycznych może być zróżnicowana wytrzymałość i przyczep-
ność następnej warstwy np. tynku podkładowego.

Uwagi
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C i wilgot-
ności względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.

Knauf Connect Obrzutka cementowo-wapienna ma właści-
wości drażniące. Zawartość cementu powoduje, że po za-
robieniu z wodą wyrób ma odczyn alkaliczny. W związku 
z tym należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu 
materiału z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć po-
rady lekarza. 
Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Zawartość chromu VI - poniżej 2 ppm w okresie ważności 
wyrobu.



   tel. 022/36-95-600 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

   fax 022/36-95-610 97-427 Rogowiec k. Bełchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   www.knauf-bauprodukte.pl Oddział Warszawa: ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

   bauprod@knauf.pl
Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
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Knauf Cover Lekki tynk cementowo-wapienny jest starannie  
dobraną mieszaniną cementu, lekkich wypełniaczy mine-
ralnych i modyfikatorów ułatwiających pracę z zaprawą  
i użytkowanie w warunkach wilgotnych. Opracowane recep-
tury są poparte wieloletnimi doświadczeniami w laborato-
riach badawczych firmy Knauf Bauprodukte. 
Produkt charakteryzuje się następującymi właściwościami:

bardzo dobra wytrzymałość na ściskanie, ■
dobra przyczepność, ■
niska absorpcja wody,  ■
po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna, ■
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. ■

Zakres stosowania
Knauf Cover Lekki tynk cementowo-wapienny przeznaczo-
ny jest do maszynowego lub ręcznego wykonania jedno lub 
dwuwarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i we-
wnątrz budynków, do pomieszczeń o podwyższonej wilgot-
ności względnej (np. łazienki). Zalecany do wykonywania 
tynków podkładowych pod tynki szlachetne.
Do stosowania na ścianach i stropach betonowych, z ele-
mentów ceramicznych, wapienno-piaskowych, betonów lek-
kich i na  tradycyjnych tynkach cementowo-wapiennych. 
Przygotowanie podłoża
Knauf Cover Lekki tynk cementowo-wapienny można sto-
sować 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.

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 tyn-
karskiego (np. PFT G5, przestrzegać instrukcji użytkowania 
urządzenia) lub kielnią tynkarską jednowarstwowo na gru-
bość od 10 do 25 mm. Gdy tynk lekko stężeje, wyrównać 
powierzchnię łatą trapezową. 
Wygładzenie i otrzymanie odpowiedniej faktury wykonać 
pacą poliuretanową lub z filcem.
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Knauf Cover  
Lekki tynk cementowo-wapienny
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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Wytyczne stosowania

Parametry techniczne

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
Orientacyjne zużycie:
około 1,3 kg/m2 przy 1 mm grubości warstwy zaprawy.
Wytrzymałość na ściskanie: 
kategoria CSIII, wartość ≥ 4,5 N/mm2

Przyczepność do podłoża: 
wartość ≥ 0,3 N/mm2, FP: A
Przyczepność po wymaganych cyklach sezonowania na  
podłożu betonowym o absorpcji wody 0,1kg/(m2 x 48 h):
przy grubości warstwy 10 mm – 0,48 N/mm2, FP:B, 
przy grubości warstwy 20 mm – 0,39 N/mm2, FP:B 

Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: 
kategoria W1, wartość c ≤ 0,40kg/(m2 x min 0,5)
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: µ 7/9
Współczynnik przewodzenia ciepła λ0: 0,464 W/mK
Reakcja na ogień: Klasa A1

Składowanie 
Do 9 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na  
paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie 
uszkodzonych opakowaniach.
Opakowanie 
Worki 25 kg Paleta 1050 kg 42 szt.
Zalecenia
Nie należy nakładać Knauf Cover Lekki tynk cementowo 
- wapienny na ściany silnie nasłonecznione, a wykonaną 
wyprawę chronić przed opadami deszczu oraz chronić przed 
zbyt szybkim wysychaniem przez minimum 1 dzień.
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania ma-
teriału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może 
zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz 
podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje 
jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i spo-
sób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać 
własne próby stosowania.

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

nie przerabiać przy temperaturze poniżej + 5°C i po- ■
wyżej + 25°C,
nie mieszać z innymi zaprawami, ■
nakładanie następnej warstwy tynkarskiej dopiero po  ■
min. 24 godzinach, przy temperaturze +20°C i wil-
gotności względnej powietrza 50%. Przy obniżonej 
temperaturze i podwyższonej wilgotności czas ten ulega 
wydłużeniu, 

narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą, ■
świeży tynk należy chronić przed mrozem i szybkim wy- ■
schnięciem. Zastosować odpowiednie osłony w warun-
kach niesprzyjających dla prac tynkarskich,
poprzez zmiany konsystencji oraz wpływy warun- ■
ków atmosferycznych może być zróżnicowana wytrzy-
małość i przyczepność następnej warstwy np. tynku  
podkładowego.

Uwagi
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C i wil-
gotności względnej powietrza 50%. W innych warunkach 
należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie  
materiału.
Knauf Tynk Cover Lekki tynk cementowo-wapienny ma wła-
ściwości drażniące. Zawartość cementu powoduje, że po za-
robieniu z wodą wyrób ma odczyn alkaliczny. W związku 
z tym należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu 
materiału z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć  
porady lekarza. 
Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Zawartość chromu VI - poniżej 2 ppm w okresie ważności 
wyrobu.
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Knauf Cover-in  
Lekki tynk cementowo-wapienny do wnętrz
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Knauf Cover-in Lekki tynk cementowo-wapienny do wnętrz 
jest starannie dobraną mieszaniną cementu, lekkich wypeł-
niaczy mineralnych i modyfikatorów ułatwiających pracę  
z zaprawą i użytkowanie w warunkach wilgotnych. Opra-
cowane receptury są poparte wieloletnimi doświadczeniami  
w laboratoriach badawczych firmy Knauf Bauprodukte.
Produkt charakteryzuje się następującymi właściwościami:

dobra wytrzymałość na ściskanie, ■
dobra przyczepność, ■
niska absorpcja wody, ■
po stwardnieniu wodoodporna, ■
do stosowania wewnątrz. ■

Zakres stosowania
Knauf Cover-in 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 ele-
mentów ceramicznych, wapienno-piaskowych, betonów lek-
kich i na tradycyjnych tynkach cementowo-wapiennych.
Przygotowanie podłoża Knauf Cover-in Lekki tynk cemento-
wo-wapienny do wnętrz można stosować  na nośne, zwarte, 
suche, mocne, wolne od kurzu i innych środków zapobie-
gających 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 be-
tonowe należy zagruntować Knauf Connect Obrzutką ce-
mentowo-wapienną.

Zarabianie zaprawy
Ręcznie
Opakowanie 25 kg Knauf Cover-in Lekkiego tynku cemen-
towo-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 uwa-
gi na chłonność podłoża i warunki atmosferyczne dokładną 
ilość dodawanej wody należy ustalić doświadczalnie.
Kolejne partie zaprawy muszą być przygotowane z taką sa-
mą 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 
wnętrznakładać na podłoże za pomocą agregatu tynkar-
skiego (np. PFT G5, przestrzegać instrukcji użytkowania 
urządzenia) lub kielnią tynkarską jednowarstwowo na gru-
bość od 10 do 20 mm. Gdy tynk lekko stężeje, wyrównać 
powierzchnię łatą trapezową.
Wygładzenie i otrzymanie odpowiedniej faktury wykonać 
pacą poliuretanową lub z filcem.
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
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Wytyczne stosowania

Parametry techniczne

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
Orientacyjne zużycie:
ok. 1,3 kg/m2 przy 1 mm grubości warstwy zaprawy.
Wytrzymałość na ściskanie: kategoria CSII
Przyczepność do podłoża:  ≥ 0,2 N/mm2

Absorpcja wody spowodowana 
podciąganiem kapilarnym: kategoria W0 
Reakcja na ogień: Klasa A1

Składowanie:
Do 9 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na pa-
letach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszko-
dzonych opakowaniach.
Opakowanie:
Worki 25 kg      Paleta 1050 kg      42 szt.

Zalecenia:
Nie należy nakładać Knauf Cover-in Lekki tynk cementowo-
wapienny do wnętrz na ściany silnie ogrzane, a wykonaną 
wyprawę chronić przed zbyt szybkim wysychaniem przez 
minimum 1 dzień.
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania ma-
teriału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może 
zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz
podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantu-
je jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki  
i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wy-
konać własne próby stosowania.

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

Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia.
nie przerabiać przy temperaturze poniżej +5°C   ■
i powyżej +25°C,
nie mieszać z innymi zaprawami, ■
nakładanie następnej warstwy tynkarskiej dopiero po  ■
min. 24 godzinach, przy temperaturze +20°C i wil-
gotności względnej powietrza 50%. Przy obniżonej 
temperaturze i podwyższonej wilgotności czas ten ulega 
wydłużeniu,

narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą, ■
świeży tynk należy chronić przed szybkim wyschnięciem, ■
zmiana konsystencji zaprawy oraz niejednorodność  ■
podłoża mogą wpływać na wytrzymałość i przyczepność 
następnej warstwy np. tynku podkładowego.

Uwagi
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C i wil-
gotności względnej powietrza 50%. W innych warunkach 
należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie ma-
teriału.

Knauf Tynk Cover-in Lekki tynk cementowo-wapienny 
do wnętrz ma właściwości drażniące. Zawartość cemen-
tu powoduje, że po zarobieniu z wodą wyrób ma odczyn 
alkaliczny. W związku z tym należy chronić skórę i oczy.  
W przypadku kontaktu materiału z oczami, płukać je ob-
ficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób przechowy-
wać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zawartość chromu  
VI - poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu.
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Niniejsza karta techniczna okrśla zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.  
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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127

Notatki ■

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................



128

Notatki ■

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................


