
Patikimas ir 
reiškia patikimas. 
Sockel-SM Pro
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YPAČ TVIRTAS.

Drėgmė, šaltis, sniegas ar mechaninis 
poveikis: pagrindinis cokolis turi daug 
ištverti! Būtent todėl ir buvo sukurtas Knauf 
Sockel-SM Pro: naujas mineralinis mišinys, 

skirtas irengti cokolių sistemai bei užtikri-
nantis ypatingą jų atsparumą. Visa tai 
lemia specialus armuojantis plaušas bei 
integruota apsauga nuo drėgmės.

Mišinio patikimumas įrodytas bandymais*: įsitikinkite naudodami!

  Kietas paviršius: cementas ir specialus armavi-
mo plaušas saugo nuo mechaninių poveikių ir 
trūkių atsiradimo.

  Techniškai pranašesnis: integruota apsauga 
nuo kapiliarinės drėgmės ir kartu nuo druskų 
apnašų atsiradimo, veikia kai bendras tinko 
sluoksnio storis ≥7 mm.

  Universalus: naudojamas kaip klijavimo –  
armavimo mišinys ir kaip dekoratyvusis tinkas.

 Lankstus naudojimas: nebūtina iš anksto 
 tiksliai nustatyti būsimos cokolinės pastato  
 dalies ribas.

 Ypač atsparus: patraukli cokolio išvaizda   
 išlieka ilgam.

* Bendrasis statybos inspekcijos patikros 
liudijimas (nacionalinis), kurį išdavė 
Braunšveigo medžiagų bandymų institutas 
(MPA).
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Pasiruošę atsparumo testui?
Filmuota medžiaga 
www.knauf.de/haertetest
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Sockel-SM Pro

Įvairios pritaikymo galimybės. 

Tikras „visų galų meistras“:  
klijavimo mišinys, armavimo 
mišinys, dekoratyvusis tinkas. 

Cokolines izoliacines plokštes galima klijuoti su Knauf Sockel-SM Pro tiesiogiai 
ant konstrukcinės hidroizoliacijos sluoksnio. Naudojant Knauf Sockel-SM Pro 
nereikia naudoti papildomos apsaugos nuo drėgmės.
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Knauf Sockel-SM Pro mišinys naudojamas 
univer-saliai – ir kaip klijavimo - armavimo 
mišinys, ir kaip dekoratyvusis tinkas! Kai 
jis naudojamas kaip armavimo mišinys ir 
dekoratyvusis tinkas – papildoma apsauga 

Knauf fasado šiltinimo sistema

Klijai Knauf Sockel-SM Pro 

Cokolinė izoliacinė plokštė
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nuo drėgmės nebūtina. Tai sutaupo brangų 
Jūsų laiką. Net jo dengimo procesas atrodo 
itin lankstus – tai galima daryti tiek ran-
komis, tiek mašininiu būdu, pavyzdžiui, 
naudojant maišymo siurblius PFT G4.

Nebūtina papildoma 
apsauga nuo drėgmės, 
kai bendras tinko storis 
yra ≥7 mm!

Armavimo sluoksnis 
Knauf Sockel-SM Pro su 
Knauf armavimo tinklu
Dekoratyvusis tinkas 
„veltu“ paviršiumi 
Knauf Sockel-SM Pro 

Knauf fasado dažai 

Drenažinė kaušelių danga, 
padengta plaušiniu



UAB ÑKnaufì 
Švitrigailos g. 11B, Vilnius

+370 5 213 2222 

info@knauf.lt

Tinko ir fasadų sistemos

www.knauf.lt


