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Vlastnosti

Univerzálny vopred zarobený disperzný tmel z 
dolomitovej mú�ky a �alších prísad� z�epšu�
júcich zloženie���	
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> Pripravený na okamžité použitie
> Nižšia hmotnos9 o cca 35%
> Nižšia spotreba na m2

> Ru�né i strojové spracovanie
> Cahko brúsite�ný
> Dosiahnutie rovných povrchov bez námahy

Popis produktu Oblas� použitia



Konštruk�né, statické a stavebnofyzikálne vlastnosti systémov Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové 
výrobky Knauf, alebo výrobky výslovne odporú�ané spolo�nos�ou Knauf.
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Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Okrem údajov v tomto technickom liste je nutné dodržiava9 všetky všeobecne dostupné pravidlá pre výstavbu, normy, 
smernice a vyhlášky. Naša záruka sa vz9ahuje len na produkty firmy Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe, a preto nemôžu by9 bez korekcií použité 
v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, dotla�, fotomechanická a elektronická reprodukcia, aj �iasto�ná, podlieha výslovnému súhlasu firmy Knauf. 
Upozornenie: Vydaním nového technického listu stráca tento technický list platnos9.
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Príprava��podkladu
Podklad musí by9 suchý, �istý, zbavený�pra�)%�
a ostatných vo�ných �astíc. Nerovnosti vyplni9 
tmelom Knauf Fugenfüller Leicht alebo Knauf 
Uniflott.
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> Po vyschnutí brúsi9 brúsnym papierom
zrnitosti 240-300, najneskôr do 3 - 4 dní od
nanesenia.
Po dlhšej dobe sa povrch stáva tvrdším�a
odolnejším#
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závislé od teplotných po

Spracovanie

Dopl�ujúce informácie:
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�������\=                1,2 kg / m2/ mm

Chráni9 pred mrazom, vysokými teplotami 
a priamym slne�ným žiarením. Spracova9 do 
12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na 
obale výrobku.

> Teplota po�as spracovania od +13 °C
do�~25 °C.

> Práce realizova9 až vtedy, ak nehrozia
žiadne d�žkové zmeny � �	���� vplyvom
teploty�alebo vlhkosti.

> Pri liatych poteroch - cementové, sad-
rové, liaty asfalt, ��	�������3��5��	�6
��� -8�5� tmeli9  až po ich spracovaní
���6	�)�%�\#
> Pri zabudovaní dosiek a tmelení
dodržia��9� ���)��+���5� �� ���)����5
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Spotreba Skladovanie

20 kg (33 ks/paleta) 104690

Balenie �íslo výrobku
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