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K497 Knauf ProSpray All Purpose
Készrekevert zsákos simítóanyag

Termékleírás

Alkalmazási terület

Termékjellemzők

A készrekevert Knauf ProSpray All Purpose
dolomitlisztet, vinil kötőanyagot és tulajdonságjavító adalékot tartalmaz. A termék-konzisztencia
alkalmassá teszi vízzel való hígítás nélküli
azonnali felhasználásra. A Knauf ProSpray All
Purpose megfelel az EN 13963 szabványnak és
rendelkezik higiéniai tanúsítvánnyal is, amely
lehetővé teszi egészségügyi intézményekben,
óvodákban, iskolákban és az élelmiszeriparban
történő felhasználását.

A Knauf ProSpray All Purpose használatra kész
habarcskeverék, amely beltérben falak és
mennyezetek simítására gyártott. Felhordható
legfeljebb 3 mm vastagságban, teljes felületű
vékony simítással az alábbi alapfelületekre:
■ hordképes vakolt felületek (gipsz, mész,
cement-mész), beton, gipsz
■ tiszta műgyanta vakolat, már festékkel bevont
felületek
■ gipszkarton felület

■ használatra kész, gyárilag elkészített keverék
■ a gépi bedolgozásra alkalmas, amely
hatékony bedolgozási lehetőséget jelent
■ kiváló alkalmazhatóság, amely lehetővé teszi
a sima felületet minimális munkavégzéssel
■ könnyen csiszolható és bedolgozható
■ a keletkező felületek használat közben
tartósak
■ lehetővé teszi az ideális felület előállítását
a további befejező munkákhoz
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K497 Knauf ProSpray All Purpose
Készrekevert zsákos simítóanyag

Bedolgozás
Fogadófelület
A fogadófelületnek teherbírónak, tisztának,
száraznak, por- és szennyeződésmentesnek kell
lennie. A málló részek eltávolítandók. A nagyobb
felületi hibákat, hézagokat előzetesen Knauf
Fugenfüllerrel vagy Uniflottal javítani kell.
Alapozás
A Knauf Uniflott-lal javított felületet nem kell
alapozni. Az erősen nedvszívó fogadófelület
viszont Knauf Tiefengrund mélyalapozóval
alapozandó.

A keveréket szükség szerint tiszta víz
hozzáadásával 250 ml-es adagokban hígíthatjuk.
A víz hozzáadását követően a habarcsot lazán át
kell keverni és ellenőrizni kell a felhasználhatóságát. Csak tiszta eszközöket és tartályokat
használjon. A keveréket felhordóhengerrel is fel
lehet vinni. A használt henger típusától függően
szükség lehet újabb átkeverésre kis mennyiségű
tiszta víz hozzáadása mellett.
Bedolgozás

A Knauf ProSpray All Purpose anyagát professzionális airless felhordásra fejlesztették ki.
A fúvóka, a nyomás, a szerszám és az
alkalmazási módszer kiválasztásakor a legjobb
eredmény elérése érdekében kövesse a gép
gyártójának használati útmutatóját. A ProSpray
All Purpose állagának köszönhetően a csomagolás kinyitása után azonnal felhasználható.

■ A felhordást legfeljebb 3 mm vastag
rétegekben végezze.
■ A felhordás után a felületet KNAUF széles
simítóval húzza síkra
■ További réteget az előző száradása után
vigyen fel
■ Csiszolja meg a száraz felületet 180-220-as
csiszolópapírral, legkésőbb a bedolgozás után
3-4 nappal
■ A száradási idő elteltével a felület kemény és
tartós lesz
■ Száradás után a felület alapozható a további
felületképzések alá
■ Az elkészített felületet bármilyen festékkel
lehet festeni.

Tárolás

Anyagszükséglet

Fagytól, erős hőhatástól és közvetlen napfénytől
védetten tárolandó. Szobahőmérsékleten a
gyártástól számított legfeljebb 12 hónapig
tárolható. A megfagyott termék felolvasztás és
keverés után használható.
Gyártási idő a termék csomagolásán található.

1 mm vastagsághoz

Felhordás

Hőmérséklet és bedolgozási feltételek
Az anyag a száradás során keményedik ki a
környezet hőmérsékletétől és a páratartalmától
függően. Az anyag, a felület és a levegő
hőmérséklete a bedolgozás során, és egészen a
száradásig nem csökkenhet +10 °C alá.
Egyéb tudnivalók
■ A Knauf Knauf ProSpray All Purpose-t ne
keverje más anyagokkal! A szerszámokat és
gépeket használat után mindig tisztítsa meg
vízzel!
■ A bedolgozás csak akkor lehetséges, ha a
Knauf gipszkarton építőlemezek nedvesség
és hőmérséklet változásból származóan már
nem alakváltoznak.
■ A gipszkarton felületeken a simítást csak a
nagyobb nedvességet levegőbe/ szerkezetbe
vivő technológiák után szabad csak végezni.

Kiszerelés
1 kg / m²

20 kg-os csomagolásban

Biztonsági utasítások
A műszaki adatlap az anyag alkalmazási körét és a javasolt kivitelezési módját határozza meg, nem helyettesíti a vállalkozó szakmai felkészültségét és
felelősségét. A kivitelezést nagy gyakorlattal, valamint megfelelő tapasztalattal, a munka és balesetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett kell
elvégezni. A gyártó garantálja a termék minőségét, de nem vállal garanciát a bedolgozás minőségének megfelelőségéért. Javasolt mindenütt próbafelületen az
anyag kipróbálása.

(06)1 248-2430
www.knauf.hu
@ info@knauf.hu
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A műszaki változás joga fenntartva. Szavatosság csak a kifogástalan minőségű termékekre vonatkozik. Szerkezeti, statikai és épületfizikai
minőség a Knauf-rendszerből csak akkor hozható létre, ha kizárólagosan a Knauf-rendszer elemeit használják vagy a Knauf által kifejezetten
ajánlott megbízható termékeket.
Knauf Kft. 1124 Budapest, Lejtő út 5., Telefon: (06)1 248-2430, Fax: (06)1 319-7301, Műszaki információ: (06)1 248-2437
Felhasználási jog fenntartva. Változtatások, utánnyomás és fotókópia kivonatosan is kizárólag a Knauf Kft. engedélyével.
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