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специално създаден грунд 
за идеална адхезия на фасадата

• Предназначен за външна употреба
• Укрепва носимоспособността и изравнява попивателната способност 
   на основата
• Подобрява сцеплението с фасадната декоративна мазилка
• Нанася се ръчно
• Може да се тонира 
   според цветовия каталог на Knauf

Фабрично приготвено универсално 
лепило за лепене, армиране и шпакловане 
на фасадни EPS плоскости. 
Лесно нанасяне и отлично сцепление.

Фабрично приготвено универсално лепило 
с фибри, предназначено за лепене и 
армиране на фасадни плоскости от EPS. 
За лепене на фасадни плочи от каменна вата.  
Не е необходимо дюбелиране 
на EPS плоскости до 8 м височина.

Фабрично приготвено 
универсално лепило с 
фибри, предназначено 
за лепене и армиране 
на фасадни плочи 
от каменна вата и 
EPS. 
Предназначено за 
паропропускливи 
системи.
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със стиропор и каменна вата

УСТОЙЧИВОСТ НА ЦВЕТОВЕТЕ

НЕМСКО КАЧЕСТВО
като гаранция за дълготрайност

ЗА ФАСАДНА СИСТЕМА

Фасадна декоративна мазилка ADDI с добавен силикон е 
заместител за акрилна и SI&SI (силиконово-силикатна) 
завършваща мазилка. Изпитана е от акредитирани 
институции в системи с експандиран пенополистирол (EPS) 
и каменна вата. 

ПАРОПРОПУСКЛИВОСТ
увеличена в сравнение с акрилна мазилка
ADDI позволява на стените да дишат, като пропуска водните 
пари отвътре навън. Притежава най-висок клас паропропускли-
вост с обозначение V1.

ВОДООТБЛЪСКВАНЕ

Водата може да нанесе механични повреди върху фасадата, 
да създаде проблем с плесента и мухъла и по този начин да 
окаже съществено влияние върху качеството на обитаемата 
среда. Добавянето на силикон във фасадната декоративна 
мазилка ADDI осигурява по-голямо водооблъскване. 

увеличено в сравнение с акрилна мазилка

защото се използват изключително 
неорганични пигменти
Неорганичните пигменти не се влияят от атмосферните 
условия, най-вече от UV лъчи, дъжд и сняг. Тяхното използване 
осигурява устойчивост на цвета на фасадната мазилка дълги 
години след нейното полагане.

Фасадната декоративна мазилка ADDI се произвежда в 
завода на Knauf  в Земун. Развитието и контролът на 
качеството се осъществяват в сътрудничество с развойния 
център на Knauf Германия, съответно качеството на продуктите 
отговаря на изискванията на европейските пазари. 
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ФАСАДНА СИСТЕМА С EPS 

фасадна стена

THERMOKLEBER SPECIAL
лепило за лепене на EPS плоскости

THERMOKLEBER SPECIAL
универсално лепило за лепене, aрми-
ране и шпакловане на EPS плоскости

Knauf стъклотекстилна мрежа за 
армиране, 145 г

грунд за фасадни декоративни мазилки

ADDI
фасадна декоративна мазилка 
с добавен силикон

ФАСАДНА СИСТЕМА С EPS 

фасадна стена

универсално лепило с фибри за 
лепене и армиране на EPS плоскости

KLEBESPACHTEL

QUARZGRUND

универсално лепило с фибри за 
лепене и армиране на EPS плоскости

Knauf стъклотекстилна мрежа 
за армиране, 160 г

грунд за фасадни декоративни
мазилки

фасадна декоративна мазилка 
с добавен силикон

ФАСАДНА СИСТЕМА С КАМЕННА ВАТА 

фасадна стена

каменна вата

универсално лепило с фибри 
за лепене и армиране на фасадни 
плочи от каменна вата и EPS 
стъклотекстилна мрежа 
за армиране,160 г

грунд за фасадни декоративни 
мазилки

фасадна декоративна мазилка 
с добавен силикон

ФАСАДНА СИСТЕМА С КАМЕННА ВАТА 

фасадна стена

универсално лепило с фибри за 
лепене и армиране на фасадни 
плочи от каменна вата и EPS
каменна вата

универсално лепило с фибри за 
лепене и армиране на фасадни 
плочи от каменна вата и EPS
Knauf стъклотекстилна мрежа 
за армиране, 160 г

грунд за фасадни декоративни 
мазилки

фасадна декоративна мазилка 
с добавен силикон

Съвместимостта, безопасността, ефикасността и 
сигурността на всички продукти в системата на 
контактната фасада на Knauf са удостоверени с 
ЕТА сертификат.
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QUARZGRUND

KLEBESPACHTEL M

KLEBESPACHTEL M
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универсално лепило с фибри за 
лепене и армиране на EPS плоскости


