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Verwerking

Knauf PG 2
Pleistergrondering

Samenstelling
Knauf PG 2 is een waterhoudende emulsie
die een polymeriserende hars op basis van
acryl en kwartszand bevat.

Verpakking
In emmers van 15 kg.

Opslag
3 maanden, tegen vorst beschermen.

Knauf  PG 2 neutra l iseer t  het  absorpt ie-
vermogen van basispleisters zoals Knauf
UP 210w, LUP 222 /  252, HP 250w en
SM 700. Tevens verhoogt Knauf PG 2 de
hechting op pleisterlagen van gips, gips en
kalk, kalk en cement, beton en gipsplaten,
voor deze met een dunne laag sierpleister
zoals Knauf RP 240, Knauf SP 260, Knauf
SKAP en Knauf SKIN afgewerkt worden.

Knauf PG 2 wordt onverdund met een verfrol-
ler aangebracht.
De te behandelen ondergrond moet droog,
schoon en stabiel zi jn.
Af en toe doorroeren (kwartszand zakt naar
de bodem).
Het gereedschap na gebruik direct met water
reinigen.
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Verwerking

Verbruik
Ca. 250 g/m².
Het verbruik is afhankeli jk van het absorp-
tievermogen en de structuur van de onder-
grond.

Aanbrengen van de sierpleister
Voor men een toplaag aanbrengt moet de
grondering droog zijn.
Niet voor 24 uren en niet langer dan 8 dagen
wachten met de afwerking.
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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.

Opmerkingen
Knauf PG 2 niet verwerken wanneer de
temperatuur van de omgeving en van de
ondergrond onder + 5°C l iggen.
Geen andere producten aan de Knauf PG 2
toevoegen.

Opbrengst
± 60 m²/emmer onverdund.
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