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Knauf Stuc-primer
Grondeermiddel

Materiaalopbouw
Knauf Stuc-primer, is een kunststofdispersie
welke zeer goed bestand is tegen alkalien.

Verpakking
Emmer 1 kg Art.nr. 00047221
Emmer 5 kg Art.nr. 00007913
Emmer 15 kg Art.nr. 00008267

Opslag
Vorstvri j ,  bi j  normale temperaturen ca. 6
maanden houdbaar. Een éénmalige korte
vorstper iode (ca.  24 uren)  tot  -  5°C
veroorzaakt geen merkbaar kwaliteitsverl ies,
maar toch steeds de kwaliteit controleren.

Let op
Knauf Stuc-primer mag niet klonteren of zuur
ruiken.

Binnen toepasbaar. Voor het gronderen van
sterk of onregelmatig zuigende ondergronden
die zonder voorbehandeling leiden tot het
verbranden van het gipspleister.

Verdunning: 1:1 tot max. 1:3
Verbruik: ca. 100 g/m² (onverdund)
Verwerkbaar: niet onder de + 5° C
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Verwerking

Ondergrond
De ondergrond moet  schoon,  droog en
stabiel zi jn. Bij de verwerking en droging van
Knauf Stuc-primer mag de temperatuur van
de ondergrond en van de omgeving niet
onder +5°C zijn.

Verwerking
Knauf  Stuc-pr imer,  afhankel i jk  van de
zuiging van de ondergrond in een verhouding
van 1:1 tot maximaal 1:3 verdunnen met
schoon water,  en gel i jkmat ig met een
lamsvachtro l ler,  b lokkwast  of  een spui t
aanbrengen.

Afwerking
Met het  aanbrengen van de afwerk laag
zolang wachten totdat Knauf Stuc-pr imer
droog is.

04-273 83 11
www.knauf.be
info@knauf.be Knauf, rue du parc industriel 1, 4480 Engis, Tel.: +32 (0)4-273 83 11, Fax: +32 (0)4-273 83 30

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Het onderhavige technische blad annuleert alle voorgaande. Onze garantie heeft uitsluitend betrekking op de
onberispelijke kwaliteit van ons materiaal. De gegevens betreffende verbruik, hoeveelheid en uitvoering zijn referentiewaarden die in geval van sterk
afwijkende omstandigheden niet zondermeer kunnen worden overgenomen. Alle rechten voorbehouden. Veranderingen, nadruk en overname van
fotomateriaal, ook wanneer het enkel om uittreksels ervan gaat, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van de maatschappij Knauf.

K456_NL_B_

Reinigen
Gereedschappen na het gebruik direct met
water reinigen.
Verontreinigingen door Knauf Stuc-primer
(spetters o.i.d.) kan men het best zo snel
mogeli jk met water van de verontreinigde
oppervlaktes verwijderen.
Gedroogd mater iaal  voorz icht ig met een
verdunner voor kunstharsen of een oplos-
middel voor dispersieverven week maken.
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