
Speciální malty a tmely 08/2008

Technické údaje Způsob použití Vlastnosti

Výrobek
Teplota zpracování/teplota
podkladu přes +5 ˚C
Spotřeba cca 1,5 kg/m²/mm
 tloušťky vrstvy

Skladovatelnost
6 měsíců při skladování v suchu, otevřené nádoby 
je třeba řádně uzavřít.

Obzvláště snadno vyhladitelná jemná malta pro 
vnitřní i venkovní použití. Po přidání vody je při-
pravena k použití. Vhodná pro hlazení nebo stí-
rání.

Jednoznačné přednosti:
 snadno vyhladitelná
 po přidání vody připravena k použití
	 optimální	zpracování

Feinputz weiß
Jemná bílá omítka
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Právo technické změny vyhrazeno. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být 
dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf, nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez 
dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Všechna práva vyhrazena. Změny, přetisk a fotomechanická reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu firmy Knauf.

Knauf Praha s.r.o., Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949, PSČ 197 00. Telefon: +420 272 110 111

Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě,  
že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.
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Pracovní postup
Podklad:
Podklad musí být pevný, únosný, zbavený volných částic 
a výkvětu. Silně nasákavé povrchy je třeba opatřit základním 
nátěrem Knauf Tiefengrund.

Příprava:
Nasypte do čisté vody a důkladně promíchejte	
(1 kg na cca 0,25 l vody), aby nevznikly hrudky. V závislosti 
na způsobu použití nahazujte zednickou lžící nebo natahovacím 
hladítkem. Strukturování provádějte hladítkem z PVC.

Postup:
Tento výrobek obsahuje vápenný hydrát. Nebezpečí poškození 
zraku. Chraňte před dětmi. Nevdechujte. Dbejte, aby nedošlo 
k potřísnění pokožky. Zasažené očí důkladně vypláchněte 
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte ochranné brý-
le. Řiďte se pokyny uvedenými na obalu.

Balení
pytel 5 kg EAN 4006379020294 Výrobní č. 00071344
pytel 25 kg EAN 4006379022687 Výrobní č. 00071345
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