
Penetrační nátěry 08/2008

Technické údaje Způsob použití Vlastnosti

Teplota zpracování/teplota
podkladu min.  +5 °C
Spotřeba vody
Event.rozředit	 max.	5	%	vody
Doba	schnutí	 min.	4	hodiny
Spotřeba	cca	 200–300	 ml/m²	 v	 závis- 
	 	 losti	 na	 nasákavosti	 pod- 
  kladu
Skladovatelnost
Skladovat	v	uzavřené	originální	nádobě	v	chlad-
ném	prostředí	min.	1	rok.	Teplota	nesmí	klesnout	
pod bod mrazu.

Základní	 nátěrová	 hmota	 Putzgrund	 má	 bílou	
barvu	 a	 je	 určena	 pro	 snížení	 savosti,	 zvýšení	
přilnavosti	 a	 vyrovnání	 barevného	 odstínu	 pod-
kladu.	 Je	 vhodná	 pro	 podklady	 pro	 všechny	
dekorační	 omítky	 Knauf.	 Je	 určená	 pro	 vnitřní 
i	venkovní	použití.

Jednoznačné přednosti:
	 připravená	k	okamžitému	použití
	 obzvláště	 vhodná	 jako	 základní	 nátěr	 sádro- 
	 kartonových	 desek,	 lamina,	 dřevotřísky 
 a umakartu
	 syntetická	 nátěrová	 hmota	 bez	 obsahu	 
	 rozpouštědel
	 zlepšuje	přilnutí	nanášené	dekorativní	omítky 
	 zajišťuje	stejnoměrnou	savost	podkladu

Putzgrund
Základní nátěr pod omítky
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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.

CZ/08/08

Pracovní postup
Podklad:
Podklad	 musí	 být	 suchý,	 zbavený	 separačních	 prostředků 
a	nečistot.

Postup při použití:
Základní	nátěr	Putzgrund	důkladně	před	použitím	promíchejte.	
Štětcem,	 štětkou	 nebo	 válečkem	 naneste	 neředěný	 na	 celou	
plochu a nechte zaschnout.

Balení
kbelík	2	l	 EAN	4006379015320	 Výrobní	č.	00005759
kbelík	5	l	 EAN	4006379015337	 Výrobní	č.	00005761
kbelík	20	kg	 EAN	4003982104533	 Výrobní	č.	00005206
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Technické údaje Způsob použití Vlastnosti

Teplota zpracování
teplota	podkladu	 nesmí	 se	 zpracovávat	 při 
	 	 teplotě	nižší	než	+5	°C
Spotřeba	 v	 závislosti	 na	 nasákavos- 
	 	 ti	podkladu	cca	70–100	ml/m²

Skladovatelnost
V	 chladném	 prostředí,	 kde	 teplota	 nesmí	 kles-
nout	pod	bod	mrazu	cca	9	měsíců.

Snižuje	se	a	upravuje	rozdílnou	nasákavost	pod-
kladů	 před	 nanesením	 nátěrů	 a	 lepidel	 (např.	
sádrových	 desek	 opatřených	 vrstvou	 stěrkové	
hmoty).	Je	vhodný	pro	vnitřní	 i	venkovní	použití	
na	všechny	stavební	materiály.

Jednoznačné přednosti:
	 připravený	k	okamžitému	použití
	 zlepšuje	přilnavost
	 chrání	proti	vlhkosti
	 neobsahuje	rozpouštědla
	 podklad	je	prodyšný	a	propouští	vodní	páru

Grundierung
Základní nátěr
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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.

CZ/08/08

Pracovní postup
Podklad:
Podklad	 musí	 být	 suchý,	 zbavený	 separačních	 prostředků	
a	 nečistot.	 Vodou	 nerozpustné	 a	 nepoškozené	 staré	 nátěry	 je	
třeba	zdrsnit.

Postup při použití:
Plochu	 řádně	 natřete	 základním	 nátěrem.	 Štětcem,	 štětkou	
nebo	 válečkem	 naneste	 neředěnou	 základní	 nátěrovou	 hmotu	
na celou plochu a nechejte ji zaschnout.

Balení
kbelík	1	litr	 EAN	4006379015559	 Výrobní	č.	00066083
kbelík	5	litrů	 EAN	4006379015573	 Výrobní	č.	00066084
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Technické údaje Způsob použití Vlastnosti

Teplota zpracování/teplota
podkladu min. +5 °C
Doba	schnutí	 min.	3	hodiny
Spotřeba	cca	 70–100	ml/m²

Skladovatelnost
Skladovat	 v	 uzavřených	 originálních	 nádobách	
min.	1	rok.
Teplota	nesmí	klesnout	pod	bod	mrazu.

Nátěrová	hmota	Knauf	Tiefengrund	je	určena	pro	
snížení	 savosti,	 zlepšení	 přilnavosti	 a	 zpevnění	
podkladu	před	lepením	obkládaček,	aplikací	nátě-
rů	 a	 nanesením	 stěrkové	 hmoty.	 Je	 vhodná	 pro	
vnitřní	i	venkovní	použití.

Jednoznačné přednosti:
	 připravena	k	okamžitému	použití
	 obsahuje	umělé	disperze	bez	rozpouštědel
	 zasychá	rychle,	je	bezbarvá	a	průsvitná
	 propouští	vodní	páru
	 vzhledem	k	dobrým	penetračním	vlastnostem 
	 lze	 použit	 i	 na	 silně	 nasákavých	 podkladech 
	 (např.	sádrové	omítky,	sádrokartonové	desky) 
	 a	 pro	 zpevnění	 drobivých	 mazaninových	 
	 povrchů.

Tiefengrund
Základní nátěr hloubkový
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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.

CZ/08/08

Pracovní postup
Podklad:
Podklad	musí	být	suchý,	zbavený	separačních	prostředků
a	nečistot.

Postup při použití:
Základní	nátěr	Tiefengrund	důkladně	před	použitím	promíchej-
te.	Štětcem,	štětkou	nebo	válečkem	naneste	neředěný	na	celou	
plochu a nechte zaschnout.

Balení
kbelík	1	litr	 EAN	4006379069842	 výrobní	č.	00102700
kbelík	2,5	litru	EAN	4006379024537	 výrobní	č.	00005832
kbelík	5	litrů	 EAN	4006379069859	 výrobní	č.	00102701
kbelík	15	litrů	 EAN	4006379051519	 výrobní	č.	00021672



08/2008

Technické údaje Způsob použití Vlastnosti

Teplota zpracování/teplota
podkladu min. +5 °C
Vydatnost	 0,25–0,35	kg/m²

Skladovatelnost
Skladovat	 cca	 12	měsíců	mimo	 přímé	 sluneční	
záření	a	tepelné	zdroje.	Teplota	zde	nesmí	kles-
nout pod bod mrazu.

Speciální	 základní	 nátěrová	 hmota	 pro	 zlepšení	
přilnavosti,	 která	 je	 připravena	 k	 okamžitému	
použití.	Nátěrová	hmota	je	určena	pro	předběžnou	
úpravu	 nepropustných,	 nenasákavých	 podkladů	
pod	omítky.	Vhodná	pro	 zvýšení	 přilnavosti	 pod-
kladu	 při	 lepení	 obkládaček	 lepidlem	 Knauf 
Flexkleber	nebo	podkladů	před	nahozením	sádro-
vých	 omítek,	 vápenosádrových	 omítek	 apod.	 Je	
určena	pro	vnitřní	použití.

Jednoznačné přednosti:
	 připravená	k	okamžitému	použití
	 ideální	hmota	pro	zvýšení	přilnavosti

Betokontakt
Adhezní penetrace
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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.

CZ/08/08

Pracovní postup
Podklad:
Podklad	 musí	 být	 suchý,	 zbavený	 volných	 částic/formovacích	
prostředků.	Podklad	nesmí	být	zmrzlý.

Postup při použití:
Betokontakt	je	připraven	k	použití.	Před	aplikací	je	třeba	ho	pro-
míchat.	Nanáší	se	válečkem	nebo	štětcem.	Omítka	se	nahazuje	
až	na	suchý	Betokontakt.

Balení
kbelík	5	kg	 EAN	4006379043194	 Výrobní	č.	00006392
kbelík	20	kg	 EAN	4006379043187	 Výrobní	č.	00008268
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Technické údaje Způsob použití Vlastnosti

Hustota	 	 1,07	kg/dm³
Viskozita		 nízkoviskózní
(DIN 53217)

Spotřeba materiálu
Nádoba	 	 15	kg
Spotřeba		 0,10	kg/m²
Vydatnost		 150	m²/nádoba

Skladovatelnost
Plastová	 nádoba	 z	 PE	 15	 kg.	 Lze	 skladovat	
po	dobu	12	měsíců	v	originálním	balení,	v	chla-
du,	avšak	nikoliv	za	mrazu	(5	°C	až	+25	°C).

Aufbrennsperre	 je	 organický	 podkladový	 nátěr	
s	vysokou	odolností	proti	zásaditým	látkám	na	sil-
ně	nasákavé	podklady	 jako	vápencový	pískovec,	
pórobeton	atd.	pro	snížení	nasákavosti	a	zlepšení	
přilnavosti.	Má	vysokou	odolnost	proti	 zásaditým	
látkám,	 která	 se	 používá	 v	 interiérech	 na	 silně	
savé	 podklady.	 Snižuje	 savost	 podkladu	 a	 riziko	
jeho	 vyschnutí	 a	 následného	 „shoření“	 omítky.	
Ředí		vodou	v	závislosti	na	vlastnostech	podkladu	
(1:1	až	1:3	objemovým	dílům	s	vodou).

Jednoznačné přednosti:
	 pro	 egalizaci	 savosti	 silně	 nasákavých	 
	 podkladů
	 pro	vnitřní	použití
	 nevytvoří	mýdelnatý	povrch
	 vysoká	odolnost	proti	zásaditým	látkám
	 ředění	1:1	až	1:3	(objemové	díly	vody)
	 zpracování	válečkem,	štětkou	nebo	nástřikem
	 barva	 je	 přírodně	 světle	 žlutá,	 natřený	 pod- 
	 klad	je	snadno	identifikovatelný

Aufbrennsperre
Penetrační nátěr snižující riziko rychlého vyschnutí nanášeného materiálu pro vnitřní použití
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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.

CZ/08/08CZ/08/08

Pracovní postup
Provedení:
AUFBRENNSPERRE	se	ředí	vodou,	a	to	u	slabě	savých	podkla-
dů	 v	 poměru	 1:1,	 u	 silně	 savých	 podkladů	 až	 do	maximálního	
poměru	 1:3	 (objemové	 díly	 Aufbrennsperre:	 objemové	 díly	
vody),	a	rovnoměrně	se	nanáší	na	podklad	buď	nástřikem	nebo	
válečkem	 či	 malířskou	 štětkou.	 Teplota	 podkladu	 a	 vzduchu	
nesmí	být	při	zpracování	nižší	než	+5	°C.	

Důležité upozornění:
Pracovní	 nástroje	 po	 použití	 očistěte	 vodou,	místa	 znečištěná	
nátěrem	AUFBRENNSPERRE	(rozstříknutý	nátěr	apod.)	očistě-
te	 vodou	 ihned,	 dokud	 nátěr	 nezaschne.	 Zaschlý	 materiál	 lze	
odstranit	 jen	postupně	vodou	a	smáčedlem	či	organickými	roz-
pouštědly.	 Omítku	 nanášejte	 až	 poté,	 co	 ošetřené	 plochy	
zaschnou.	 V	 každém	 případě	 je	 zapotřebí	 dodržet	 alespoň 
6	hodin	sušení.

Balení
kbelík	15	kg	 EAN	4006379037452	 Výrobní	č.	00005463

CZ/08/08




