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Описание на продукта  Област на приложение  Характеристики 

Кнауф д ълб ок оп р он икващ грунд , без 
съдържание на разтворители и омекотители, 
е фина водна дисперсия на синтетични 
смоли с висока устойчивост на осапуняване. 
 
Съхранение 
Запечатаната оригинална опаковка може да 
се съхранява 12 месеца. Да се пази от 
замръзване, съхранение по възможност на 
стайна температура. Да се предпазва от  
интензивна слънчева светлина. 
 
Опаковки  
1 l  бака материал No. 00005829 
2,5 l  бака материал No. 00005832 
5 l  бака материал No. 00006396 
15 l бака материал No. 00021672 
 
 
 
 
 
 

 Сухи подове 
Универсално приложим като свързващо 
вещество върху циментофазерни или 
гипсфазерни плоскости. 
 
Вътрешни стени и тавани  
Кнауф д ъл бок о пр он и ква щ гру нд  
изравнява различната хигроскопичност, 
заздравява повърхността, свързва строителния 
прах и осигурява определена защита от влага 
(не е паропреграда!) при строителни елементи 
на гипсова основа като плоскостите Knauf. 
За грундиране на гипсови, гипсо-варови, варови 
и вароциментови мазилки, за подготовка на 
основата преди полагане на плочки, облепване 
с тапети или боядисване. 
 
Стени – външни – 
Кнауф д ълб ок оп ро никващ гру нд  може 
да се използва например за грундиране при 
ремонти работи, напр. преди ново боядисване и 
др. 

  готов за ползване 
 
 добра проникваща способност 
 
 укрепващ повърхността 
 
 свързваш праха 
 
 усилващ сцеплението 
 
 регулиращ хигроскопичността 
 
 пропускащ водна пара 
 
 рентабилен разход 
 
 негорим 

Работа с продукта 

Основа 
Основата трябва да е суха, без груби 
замърсявания и остатъци от кофражно 
масло. 
Работете с Кн ауф д ълб ок оп р он икващ  
гру нд  без да го разреждате. Отстранете 
подкожушените и ронливи части и при 
необходимост ги поправете. 
 

Работа с продукта 
1. Стени и тавани 
    Нанасяйте материала с четка. 
2. Подове 

Грундът трябва да попие изцяло в  
основата. Не нанасяйте големи 
количества, за да не остават локви върху 
повърхността. 

 Съхнене 
Продължете с последващата обработка, едва 
след като грундът е изсъхнал напълно 
(продължителността зависи от 
хигроскопичността на основата, вентилацията, 
температурата в помещението и на околната 
среда, нанесеното количество), най-рано след 
около 3 часа. Не е достатъчно само 
повърхността да е изсъхнала.  
 

Работна температура / климат 
Да не се работи при температури под +5°C (на 
материала и на основата) 
 

Почистване на инструментите 
Почиствайте работните инструменти с вода 
веднага след употреба.  

 Разход на материал 
около 70 – 100 ml/m2 
 
Указания 
Knauf Tiefengrund е незапалим. Избягвайте 
контакт с кожата, очите и облеклото. Не 
изливайте продукта в канализацията.  
В напълно изсъхнало състояние остатъчните 
количества Knauf Tiefengrund могат да се 
изхвърлят като битови или строителни 
отпадъци. 
По-големите количества е целесъобразно да се 
смесват с цимент и да се изхвърлят по същия 
начин – спазвайте местните разпоредби! 
Празните опаковки трябва да се предават за 
рециклиране чрез съответните сборни пунктове. 

 

 Данни за продукта      

 Поз. Описание  Количество Ед. цена Обща цена  

        
 ....... Грунд на органична основа  

за стени / тавани / подове*, 
Височина до долната страна на тавана / Височина на мазилката* в m ..................,* 
Основа: гипсокартонени плоскости / гипсофазерни плоскости / циментофазерни / гипсова мазилка *. 

    

  Продукт: Кн ауф д ъл бо ко пр он икващ  гру нд    ................ m2  ........BGN    ........BGN  

  * Ненужното се зачертава              Сума ...............  €  

        

  Директен контакт с Knauf Knauf Системи за сухо строителство и под, Ам Банхоф 7, 97346 Ипхофен  

 

 Справки с техническа служба: 

 тел.: 02 91 789 10 
 

 

* Директно обаждане до Knauf се таксува с 0,39 EUR/мин. Лицата, чиито тел. номера не са записани в базата данни на Knauf Gips KG, напр. 
частни предприемачи или лица, които не са клиенти, заплащат 1,69 EUR/мин. при обаждания от фиксираната тел. мрежа на Германия. 
Обажданията от мобилен телефон се таксуват с 1,48 EUR/мин. 

** 0,14 EUR/мин. 

 Правото на технически изменения се запазва. В сила е съответно актуалното издание. Отговорността на фирмата се простира единствено върху отличното качество на нашия 
материал. Данните относно разхода, количествата и работата с продукта са базирани на опита и при различаващи се условия на работа не могат да се прилагат безусловно. 
Посочените данни съответстват на настоящето състояние на техниката. Не е възможно обаче да се обхванат всички общовалидни правила на строителната техника, съответните 
норми, директиви и занаятчийски условия. Те трябва да се вземат под внимание от майсторите, заедно с указанията за работа с продукта. Всички права са запазени. 
Измененията, препечатванията, възпроизвеждането по фотомеханичен и електронен път, също и частично, изискват изричното одобрение на фирма Knauf Gips KG, Ам Банхоф 
7, 97346 Ипхофен, тел.: +49 9323 31-0, факс: +49 9323 31-277. 
Доставка: от специализиран търговец, съгласно нашите съответно валидни общи условия за бизнес, доставки и плащания (AGB.) 

  

  www.knauf.bg 

     

  Конструктивните, статичните и строително-физичните свойства на системите Knauf могат да се постигнат, само ако се 
гарантира използването единствено на системни компоненти на Knauf или на препоръчани от Knauf продукти. 

 


