
GRUNTAI
Pasirinkimas ir naudojimas
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Skirtingų medžiagų mūras

Keraminės plytos, blokeliai

Senas tinkas

Betonas

Gipskartonio plokštės

Izoliacinės medžiagos

Silikatiniai blokeliai

Dujų silikatas, keramzitbetonis

Akmenų mūras

STATYBINIAI PAGRINDAI

GRUNTAS UŽTIKRINA

Statybiniai pagrindai

› Sukibimą su kitu sluoksniu 

› Tolygų įgeriamumą

› Dulkių surišimą

› Apsaugą nuo drėgmės skverbimosi

Renkantis gruntą, būtina apsižvalgyti statybų aikštelėje ir įvertinti visus paviršius, kuriuos 
ketinate apdoroti. Kiekvienas paviršius – tai pagrindas, kurio savybės lemia grunto 
pasirinkimą. Teisingai parinkę gruntą, paruošite paviršių sklandžiam tolimesniam darbui 
– tinkavimui, glaistymui, dažymui, plytelių klijavimui ir kt. 
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GRUNTO NAUDOJIMO SRITYS

Didelio tankio,   
neįgeriantys pagrindai, 

pvz., betonas.

Stipriai įgeriantys  
pagrindai, pvz., plytos, 

dujų silikatas, keraminiai  
blokeliai.

Birūs ir braižymui  
neatsparūs pagrindai, 

pvz., senas tinkas,  
gipskartonio plokštės.

Drėgmei jautrūs 
pagrindai, pvz., medinės 
lentos, MDP (V100), OSB, 
cemento drožlių plokštės.

Sukibimo tiltelį 
formuojantys 

gruntai

Pvz., Betokontakt

Įgertį 
reguliuojantys 

gruntai 

Pvz., Stuc-Primer

Giliai 
įsiskverbiantys 

gruntai 

Pvz., Tiefengrund 

Užtikrinantys 
sukibimą ir 

stabdantys drėgmės 
skverbimąsi gruntai 

Pvz., Spezialhaftgrund 

Grunto naudojimo sritys
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Kaip veikia gruntas
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Kaip veikia gruntas

KAIP VEIKIA GRUNTAS

KOKS TURI BŪTI PAGRINDAS

Tiefengrund
Smulkios struktūros dispersinis  
gruntas sutvirtina išdūlėjusius, 
lengvai smėlėtus, birius paviršius 
tiek vidaus patalpose, tiek išorėje.

Betokontakt
Stambios struktūros dispersinis  
gruntas funkcionuoja kaip sukibimo 
tiltelį formuojanti medžiaga, kuri 
vidaus patalpų mineraliniams 
paviršiams (ypač betoniniams) 
suteikia šiurkštumo.

Smulkios struktūros dispersinis gruntas Stambios struktūros dispersinis gruntas

Smulkios struktūros dispersiniams gruntams būdingas 
giluminis poveikis. Jie įsigeria į pagrindo poras, taip 
sutvirtindami paviršių ir reguliuodami įgertį.

Stambios struktūros dispersiniai gruntai veikia pačius 
paviršius. Jie suformuoja ploną plėvelę ir taip suteikia 
pagrindui būtiną kibumą.

› Sausas ir įgeriantis 
› Nedulkėtas

› Šiurkštus ir laikantis apkrovas

› Neatsilupęs ir be atplaišų

› Neįšalęs

› Nesutrūkinėjęs

› Be kerpių, samanų ir druskos apnašų
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Kaip patikrinti pagrindą

KAIP PATIKRINTI PAGRINDĄ

PAGRINDO TIKRINIMO BŪDAI

 Kas tikrinama Paviršiaus paruošimo priemonė

Apžiūrint 

Birios, atpleišėjusios dalys
Sukepusi plėvelė

Kondensatas
Prilipusios kalkių nuosėdos

Mechaniškai pašalinti
Sušiurkštinti šepečiu su plieniniais šeriais arba mentele, apdoroti 
smėliasrove
Palaukti, kol nudžius 
Mechaniškai pašalinti

Trinant Prilipusios dulkės Sudrėkinti šepečiu

Skutant Paviršiaus atsparumas
(atsisluoksniavimas, nuobiros)

Paviršių nuvalyti šepečiu su plieniniais šeriais, 
apdoroti smėliasrove

Betono 
pagrindai Įgeriamumas

Paviršių sudrėkinti vandeniu, reikalui esant nuvalyti su betonui  
tinkama valymo priemone ir šepečiu, nuplauti švariu vandeniu. 
Išdžiūvusį, neįgeriantį  paviršių gruntuoti Betokontakt, įgeriantį 
(smėlbetonis) Tiefengrund gruntu

Temperatūra Patalpos ir pagrindo 
temperatūra

Esant žemesnei nei +5 °C temperatūrai, tinkavimo darbai negalimi. 
Naudojant šildymo priemones, būtina įsitikinti, kad ne tik patalpos, 
bet ir pagrindo temperatūra yra aukštesnė nei +5 °C tiek  
tinkavimo, tiek džiūvimo metu

Tikrinama su 
CM įrenginiu Drėgnumas Palaukti, kol išdžius, šildyti

Lengvai stuksenant pagrin-
dą, galima aptikti tuštumas. 
Jas reikia pašalinti ir užtai-
syti analogiška medžiaga.

Stuksenimo 
bandymas

Skutimo / rėžimo 
bandymas

Sušlapintu švariame vande-
nyje šepečiu tolygiai drėki-
namas paviršius. Pagrindas 
yra įgeriantis, jei spalva nuo 
šviesiai iki tamsiai pilkos pa-
sikeičia ne vėliau kaip po 
3–5 min., o vandens ant pa-
viršiaus nebelieka.

Drėkinimo vandeniu 
bandymas

Būtina patikrinti trinant 
delnu, siekiant nustatyti, ar 
ant paviršiaus yra dulkių ar 
nešvarumų. Patrinti reikėtų 
keliose vietose.

Trynimo 
bandymas

Glaistykle ar mentele skusti 
arba raižyti tikrinamą pavir-
šių. Bandymu tikrinama, ar 
sluoksniai tvirtai sukibę, ar 
pakanka paviršiaus tvirtumo. 
Sluoksniai neturėtų lengvai 
atšokti ar skilti. Tikrinti kelio-
se vietose.
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Kaip patikrinti pagrindą
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Gruntų pasirinkimas

GRUNTŲ 
PASIRINKIMAS
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Produktai
Giliai 
įsiskverbiantys 
gruntai

Sukibimo tiltelį 
formuojantys gruntai

Įgertį 
reguliuojantys 
gruntai

Tiefengrund Vorspritzer Betokontakt Putzgrund Putzgrund 
Fassade

Putzgrund 
Mineral Stuc-Primer

1. Įsivertinkite, kur bus atliekami darbai

Išorėje

Viduje

Ant sienų

Ant lubų

2. Pasirinkite pagrindą, kurį dengsite kitu sluoksniu

Betonas

Keraminiai, keramzitbetonio, 
akytbetonio, dujų silikato, 
silikatiniai blokeliai

Skirtingų medžiagų mūras          

Senas, pažeistų plytų mūras    

EPS blokeliai, lygtiniai klojiniai    

Gipskartonio ir gipso 
plaušo plokštės
Nešantis apkrovas kalkių, kalkių 
cemento, cemento tinkas
Gipsinis, gipsinis kalkinis tinkas
Senas, nešantis apkrovas 
kalkių, kalkių cemento tinkas
Fasadų šiltinimo sistemos 
armuojamasis sluoksnis

3. Pasirinkite dengiamą sluoksnį

Gipsinis tinkas
Cementinis, kalkių bei 
kalkių ir cemento tinkas
Mineralinis dekoratyvusis 
apdailos sluoksnis
Dekoratyvusis tinkas 
(paruoštas naudoti)

Gruntų pasirinkimas

Reikalingas dengiamo sluoksnio armavimas* Netinka
TinkaGalima naudoti, atsižvelgiant į pagrindo būklę

Galima naudoti
Rekomenduojama

4. Gruntai, kurie sutampa ir prie pagrindo, ir prie dengiamo sluoksnio, yra Jūsų pasirinkimas. Jei sutampa 
daugiau nei 1 produktas, gruntą pasirinkite įvertinę darbo aplinkybes, savo galimybes ir Knauf rekomendacijas. 

Tinkas Armuojamasis sluoksnis Apdailinis sluoksnis

Dengiamų 
sluoksnių 
pavyzdžiai
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Produktai
Giliai 
įsiskverbiantys 
gruntai

Sukibimo tiltelį 
formuojantys 
gruntai

Įgertį 
reguliuojantys 
gruntai

Tiefengrund Universalgrund Putzgrund Haftemulsion

1. Įsivertinkite, kur bus atliekami darbai

Išorėje

Viduje

Ant sienų

Ant grindų

2. Pasirinkite pagrindą, kurį dengsite kitu sluoksniu

Betonas, glotnus
tankintas betonas

Gipskartonio plokštės

Gipsinis, gipsinis 
kalkinis tinkas

Nešantis apkrovas kalkių, 
kalkių cemento tinkas

Senas, birus kalkių, kalkių 
cemento tinkas

Glaistu padengtas paviršius

Silpnai kreiduoti pagrindai

3. Pasirinkite dengiamą sluoksnį

Plonasluoksnis gipsinis 
tinkas (Multifinish)

     

Glaisto sluoksnis

Vidaus dažai

Tapetai

Gruntų pasirinkimas

Netinka
TinkaGalima naudoti, atsižvelgiant į pagrindo būklę

Galima naudoti
Rekomenduojama

4. Gruntai, kurie sutampa ir prie pagrindo, ir prie dengiamo sluoksnio, yra Jūsų pasirinkimas. Jei sutampa 
daugiau nei 1 produktas, gruntą pasirinkite įvertinę darbo aplinkybes, savo galimybes ir Knauf rekomendacijas. 

Plonasluoksnis tinkas Glaistas Galutinė apdaila: tapetavi-
mas, dažymas, struktūrinis tinkas, kt.

* *

Išskyrus ant gipskartonio plokščių pagrindo*
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Produktai
Giliai 
įsiskverbiantys 
gruntai

Sukibimo tiltelį 
formuojantys 
gruntai

Įgertį 
reguliuojantys 
gruntai

Tiefengrund Universalgrund Spezialhaftgrund Estrichgrund

1. Įsivertinkite, kur bus atliekami darbai

Išorėje

Viduje

Ant sienų

Ant grindų

2. Pasirinkite pagrindą, kurį dengsite kitu sluoksniu

Betonas, glotnus tankintas 
betonas

Gipskartonio plokštės

Gipsinis, gipsinis kalkinis, 
kalkių, kalkių cemento tinkas

Smėlbetonis, cementinis 
grindų lyginamasis mišinys

Sausos gipskartonio ir gipso 
plaušo plokščių grindys

Liejamos gipsinės grindys, 
išlyginamieji cementiniai 
grindų mišiniai

Sena plytelių danga, 
mozaikinis betonas, medžio 
pagrindas (OSB plokštė)

3. Pasirinkite dengiamą sluoksnį

Liejamos gipsinės grindys, 
išlyginamieji cementiniai 
grindų mišiniai

Hidroizoliacija

Plytelių danga

Gruntų pasirinkimas

NetinkaNetinka
TinkaTinka

Galima naudoti, atsižvelgiant į pagrindo būklęGalima naudoti
Rekomenduojama

4. Gruntai, kurie sutampa ir prie pagrindo, ir prie dengiamo sluoksnio, yra Jūsų pasirinkimas. Jei sutampa 
daugiau nei 1 produktas, gruntą pasirinkite įvertinę darbo aplinkybes, savo galimybes ir Knauf rekomendacijas. 

Liejamos grindys ir grin-
dų išlyginamieji mišiniai Hidroizoliacija Plytelių apdaila
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Gruntų asortimentas

GRUNTŲ 
ASORTIMENTAS
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Gruntų asortimentas

 › Gerina statybinių medžiagų 
sukibimą su pagrindu

 › Sutvirtina birius paviršius
 › Suriša šlifuojant atsiradusias 

smulkias daleles
 › Sumažina ir suvienodina pa-

grindo įgeriamumą
 › Neleidžia susidaryti oro pūs-

lėms, dengiant kitus glaisto 
sluoksnius

 › Laidus vandens garams ir orui
 › Sudėtyje nėra tirpiklių ir lakiųjų 

junginių
 › Dengiamas rankomis arba 

mašininiu būdu
 › Paruoštas naudoti
 › Vidaus ir išorės darbams

 › Suformuoja šiurkščią plėvelę, 
kibų paviršių              

 › Laidus vandens garams ir orui
 › Sudėtyje nėra tirpiklių, 

nekenksmingas aplinkai ir 
žmogui

 › Produktas pasižymi ypač žema 
emisija ir žymimas ekologiniu 
ženklu EC 1 plus

 › Praktiškai bekvapis
 › Rausvos spalvos – lengva 

kontroliuoti grunto sluoksnio 
padengimo kokybę

 › Dengiamas rankomis arba 
mašininiu būdu

 › Paruoštas naudoti 
 › Vidaus darbams

Naudojamas sienoms, luboms ir 
grindims. Skirtas vidaus patalpoms 
ir išorei. Ypač skvarbus, suriša ir 
sutvirtina silpnus, byrančius pagrin-
dus. Tinkamas šiek tiek kreiduo-
tiems pagrindams surišti. Naudo-
jamas  įgeriantiems pagrindams 
pvz., gipsiniam, kalkiniam, kalkių 
cemento tinkui, sausųjų grindų 
pagrindams, gipskartonio ir gip-
so plaušų plokštėms, gipsinėms ir 
cementinėms grindims gruntuoti, 
prieš dengiant glaistu, lyginamuo-
ju mišiniu ar plytelių klijais. Padeda 
išvengti oro pūslių, dengiant kitus 
glaisto sluoksnius; padeda sufor-
muoti vienalytį, neporingą glaisto 
sluoksnį.

Naudojamas sienoms ir luboms. 
Skirtas vidaus patalpoms prieš 
tinkuojant gipsiniu tinku, plona-
sluoksniu gipsiniu tinku, gipsi-
niu-kalkiniu tinku, prieš klijuojant 
gipskartonio plokštes gipsiniais 
klijais. Naudojamas labai didelio 
tankio silpnai įgeriantiems mine-
raliniams pagrindams gruntuoti. 
Idealiai tinka monolitiniam betonui 
arba gelžbetonio lubų plokštėms ir 
betoniniams konstrukciniams ele-
mentams gruntuoti.

Pakuotės: 1 l; 2 l; 5 l; 15 l
Išeiga: ~70–100 ml/m2

Pakuotės: 1 kg; 5 kg; 20 kg
Išeiga: ~225 g/m2

Ypač skvarbus giliai įsigeriantis 
ir paviršių sutvirtinantis 
giluminis gruntas

Tiefengrund

Neįgeriančių mineralinių 
paviršių gruntas

Betokontakt

 › Tiefengrund

 › Betokontakt

 › Stuc-Primer

 › Vorspritzer

 › Putzgrund

 › Putzgrund Fassade

 › Putzgrund Mineral

 › Universalgrund

 › Haftemulsion

 › Spezialhaftgrund

 › Estrichgrund

Pasirinkite 
tinkamiausią:
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 › Sudėtyje yra kvarcinio smėlio
 › Suformuoja kibų paviršių
 › Gipso kartono, gipso plaušo 

plokštes nuo drėgmės 
prasiskverbimo saugantis 
sluoksnis

 › Nikotiną, ligniną ir kitas gelsvas 
dėmes blokuojantis gruntas

 › Laidus vandens garams ir orui
 › Baltos spalvos dispersija
 › Dengiamas rankomis arba 

mašininiu būdu
 › Paruoštas naudoti
 › Vidaus ir išorės darbams

 › Suformuoja kibų paviršių
 › Sustiprina paviršių
 › Sumažina ir suvienodina 

pagrindo įgeriamumą 
 › Laidus vandens garams ir orui
 › Sudėtyje nėra tirpiklių
 › Baltos spalvos
 › Gali būti tonuojamas 

pagal spalvų paletę Knauf 
ColorConcept

 › Paruoštas naudoti
 › Vidaus ir išorės darbams

Naudojamas sienoms ir luboms. 
Skirtas vidaus patalpoms ir išorei 
ant visų įprastinių statybinių pagrin-
dų prieš dengiant dekoratyviuoju 
tinku, taip pat kaip nikotiną, ligniną 
ir kitas gelsvas dėmes blokuojanti 
priemonė prieš dažant ar dengiant 
tapetais. Gruntas naudojamas ant 
gipso kartono ir gipso plaušo plokš-
čių prieš gipsinį ir kalkių cemento 
ar cemento tinką, ant neįgeriančių 
ar silpnai vandenį įgeriančių pa-
grindų, pvz., betoną prieš dengiant 
juos plonasluoksniais tinkais, pvz., 
Multi Finish.

Naudojamas sienoms, luboms. 
Skirtas gruntuoti paviršiams vidaus 
patalpose ir išorėje prieš dengiant 
juos paruoštu naudoti struktūriniu 
fasadiniu tinku. Išsiskiria puikiomis 
sukibimo ir spalvos suvienodinimo 
savybėmis. Negalima naudoti gips-
kartonio plokštėms. Gruntas nau-
dojamas ant fasadų šiltinimo siste-
mos armuojamojo sluoksnio, visų 
tipų statybinių cemento ir kalkinių 
pagrindų, išorinio ir vidinio tinko. 
Naudojamas sertifikuotoje fasadų 
šiltinimo sistemoje Termo Plus.

Pakuotės: 2 l; 5 l; 20 l;
Išeiga: ~200–300 ml/m²

Pakuotės: 20 kg
Išeiga: ~250–450 g/m²

Blokuojantis dispersinis 
gruntas, naudojamas ir prieš 
dekoratyviuosius tinkus

Putzgrund Putzgrund Fassade

Dispersinis gruntas, naudojamas 
prieš dekoratyviuosius tinkus

Gruntų asortimentas

 › Koncentruotas
 › Skiedžiamas pagal pagrindo 

įgeriamumo savybes                 
 › Sumažina ir suvienodina pa-

grindo įgeriamumą  
 › Išsiskiria ypač dideliu atsparumu 

šarminiam poveikiui
 › Gelsvos spalvos, lengva atskirti 

padengtą paviršių         
 › Dengiamas rankomis arba 

mašininiu būdu
 › Vidaus darbams

Skirtas naudoti ant stipriai arba 
netolygiai įgeriančių tinkuojamų 
pagrindų. Jeigu jie per daug arba 
labai skirtingai įgeriantys drėgmę, 
tinko skiedinys gali „perdegti“, t. y. 
vanduo gali būti per greitai paima-
mas iš tinko skiedinio, be to, tinkas 
gali netolygiai džiūti, o tai gali su-
trikdyti normalią darbo eigą. Nau-
dojamas prieš tinkuojant gipsiniais 
ir gipso kalkių tinkais, pvz., MP 75, 
MP 75 L, Goldband, Rotband ir pan.

Pakuotės: 5 kg; 15 kg
Išeiga: ~100 g/m² (koncentrato)

Stuc-Primer

Pagrindo įgeriamumą 
suvienodinantis gruntas 
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 › Suformuoja kibų paviršių 
 › Laidus vandens garams ir orui
 › Baltos spalvos
 › Gali būti tonuojamas 

naudojant Compact Color 
mineralinius pigmentus

 › Mažos sąnaudos (5 kg 
pakuotės užtenka 25–30 m²), 

 › Galima sandėliuoti šaltose 
patalpose

 › Paprasta naudoti
 › Dengiamas rankomis
 › Vidaus ir išorės darbams

 › Giliai įsiskverbia
 › Gerina statybinių medžiagų 

sukibimą su pagrindu
 › Sutvirtina paviršių
 › Sumažina ir suvienodina 

pagrindo įgeriamumą
 › Laidus vandens garams ir orui
 › Sudėtyje nėra tirpiklių ir lakiųjų 

junginių
 › Bespalvis ir bekvapis
 › Dengiamas rankomis arba 

mašininiu būdu
 › Paruoštas naudoti
 › Vidaus ir išorės darbams

Naudojamas sienoms ir luboms. 
Skirtas vidaus patalpoms ir išorei 
kaip gruntinis sluoksnis pagrindo 
sukibimui pagerinti prieš tinkuo-
jant mineraliniais dekoratyviaisiais 
struktūriniais tinkais. Naudojamas 
sertifikuotose fasadų šiltinimo siste-
mose Termo Plus P ir Termo Plus M, 
nenaudojamas ant gipsinio tinko ir 
gipskartonio plokščių.

Naudojamas sienoms, luboms ir 
grindims. Skirtas vidaus patalpoms 
ir išorei. Giliai įsiskverbia, suriša 
ir sutvirtina silpnus, byrančius pa-
grindus. Naudojamas  įgeriantiems 
pagrindams, pvz., gipsiniam, kalki-
niam, kalkių cemento tinkui, gips-
kartonio ir gipso plaušų plokštėms, 
gipsinėms ir cementinėms grindims 
gruntuoti, prieš dengiant glaistu, 
lyginamuoju mišiniu ar plytelių kli-
jais. Sustiprina ir suvienodina įvai-
rių paviršių, pvz., gipsinio tinko ir 
gipskartonio plokščių, įgeriamumą. 
Naudojamas prieš keraminių ply-
telių klijavimą, tinkavimą, dažymą, 
tapetavimą ir glaistymą. Galima 
naudoti prieš įprasto tinkuoto pavir-
šiaus glaistymą ar dažymą atliekant 
renovavimo darbus.

Pakuotės: 5 kg
Išeiga: ~170–200 g/m²

Pakuotės: 1 l; 5 l; 10 l
Išeiga:  sienoms apie ~100 ml/m², 
grindims apie ~120–250 ml/m²

Mineralinis gruntas, naudojamas 
prieš tinkuojant mineralinius 
dekoratyviuosius tinkus

Putzgrund Mineral

Giliai įsiskverbiantis gruntas

Universalgrund

Gruntų asortimentas

 › Koncentruotas
 › Užtikrina gerą tinko ir glaisto 

sukibimą su pagrindu
 › Sumažina ir suvienodina 

pagrindo įgeriamumą 
 › Pagerina neįgeriančio pagrindo 

sukibimą su klijais
 › Kaip priedas, stiprinantis kalkių 

cemento, betono, remontinių 
mišinių atsparumą

 › Kaip priedas, stiprinantis kalkių 
cemento, betono, remontinių 
mišinių sukibimą su pagrindu

 › Sudėtyje nėra tirpiklių
 › Dengiamas rankomis
 › Vidaus ir išorės darbams

Haftemulsion yra koncentruotas 
gruntas, naudojamas sienoms ir 
grindims. Naudojamas vidaus pa-
talpose ir išorėje ant labai gerai 
įgeriančių pagrindų (pvz., kera-
minių plytų mūro, silikatinio mūro 
arba akytbetonio) prieš tinkuojant 
ir glaistant. Pagerina statybinių 
mišinių (kalkių cemento tinko, 
betono, remontinių mišinių, ce-
mentinių grindų betonavimo mi-
šinių) kokybę. Pagerina sukibimą 
su pagrindu, padidina atsparumą 
trūkinėjimams ir senėjimui. Nau-
dojama kaip sukibimą gerinanti 
priemonė, storu klijų sluoksniu kli-
juojant natūralaus akmens plokš-
tes (pvz., porfyrą).

Pakuotės: 1 kg; 5 kg; 15 kg
Išeiga: ~40–50 g/m² (koncentrato)

Haftemulsion

Gruntas, skirtas tinkavimo ir 
glaistymo darbams
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Gruntų asortimentas
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Spezialhaftgrund Estrichgrund

 › Koncentruotas
 › Dėl klintmilčių suformuoja kibų 

paviršių
 › Veikia kaip nuo drėgmės 

prasiskverbimo į medinius 
pagrindus saugantis sluoksnis

 › Sumažina ir suvienodina 
pagrindo įgeriamumą

 › Užkerta galimybę oro 
burbulams pakilti iš pagrindo 
(glaiste nesusidaro „krateriai“)

 › Sudėtyje nėra tirpiklių
 › Pigmentuotas rožine spalva
 › Dengiamas rankomis
 › Vidaus ir išorės darbams

 › Koncentruotas
 › Gerina išlyginamojo sluoksnio 

sukibimą su pagrindu
 › Sumažina ir suvienodina pa-

grindo įgeriamumą
 › Hidrofobizuoja gruntuojamą 

paviršių
 › Sudėtyje nėra tirpiklių
 › Žalsvai pigmentuotas
 › Dengiamas rankomis
 › Vidaus ir išorės darbams

Spezialhaftgrund yra koncentruo-
tas gruntas, naudojamas sienoms 
ir grindims. Naudojamas vidaus 
patalpose ir išorėje kaip sukibimą 
užtikrinantis gruntas prieš dengiant 
plytelių klijus ar glaisto sluoksnį 
ant glotnių, neįgeriančių pagrindų 
(pvz., senų plytelių dangos, mozai-
kinio betono) ir silpnai įgeriančių ar 
visai neįgeriančių pagrindų (pvz., 
tankaus betono, cementinių plokš-
čių). Taip pat naudojamas kaip su-
kibimą gerinantis gruntas ant labai 
stipriai drėgmę įgeriančių pagrindų 
(pvz., akytbetonio, silikato ir pan.). 
Užtikrina sukibimą ir suteikia tam 
tikrą drėgmės izoliaciją dengiant 
grindų išlyginamuosius mišinius, 
hidroizoliacinę dangą Abdicht und 
Entkopplungsbahn.

Estrichgrund yra koncentruotas 
gruntas, naudojamas grindims vi-
daus patalpoms ir išorėje. Skirtas 
paviršiaus gruntavimui prieš liejant 
savaime išsilyginančius grindų mi-
šinius ant įprastų mineralinių pa-
grindų, ant gipso plaušo plokščių 
sausųjų grindų (pvz., Brio), taip pat 
prieš liejant grindų mišinius (pvz., 
FE 50 Largo, FE 80 Allegro). Paviršių 
įgerties sumažinimui ir sukibimo pa-
gerinimui ir apsaugai nuo drėgmės 
prieš grindinius glaistus ar kitas pa-
viršiaus dangas (pvz., plyteles).

Pakuotės: 1 kg; 2,5 kg; 5 kg
Išeiga: ~50–100 g/m² (koncentrato). 
Sąnaudos priklauso nuo gruntuoja-
mo pagrindo

Pakuotės: 5 kg; 10 kg
Išeiga: ~50–150 g/m². Sąnaudos 
priklauso nuo gruntuojamo 
pagrindo

Gruntas, užtikrinantis 
sukibimą ir stabdantis drėgmės 
skverbimąsi

Gruntas įgerientiems grindų 
pagrindams

Gruntų asortimentas

 › Cementinis   
 › Užtikrina tinko sukibimą su 

pagrindu
 › Suvienodina paviršiaus įge-

riamumą
 › Tinka naudoti rankiniu ir 

mašininiu būdu
 › Sumažina ir suvienodina 

pagrindo įgeriamumą
 › Vidaus ir išorės darbams

Tinkas Vorspritzer naudojamas 
kaip drėgmės įgeriamumą regu-
liuojantis ir sukibimą užtikrinantis 
sluoksnis, esant silpnai arba skir-
tingai drėgmę įgeriantiems pa-
grindams prieš dengiant kalkių, 
kalkių-cemento ir gipsinio tinko 
sluoksnį. Dengiamas vienu sluoks-
niu, maks. 5 mm.

Pakuotės: 40 kg
Išeiga: ~8 kg/m², jei dengiamas 
visas paviršius ištisai

Paruošiamasis cementinis tinkas

Vorspritzer
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GRUNTŲ PANAUDOJIMO PAVYZDŽIAI

STUC-PRIMER

TIEFENGRUND

SUPER-FINISH

SUPER-FINISH

READYFIX ROLL & SPRAY

TIEFENGRUND

TIEFENGRUND

STUC-PRIMER

KERAMINIAI 
BLOKELIAI

DUJŲ SILIKATO 
BLOKELIAI

BETONAS

BETOKONTAKT

MP-75 L

MP-75 L

MP-75 L

Gruntų panaudojimo pavyzdžiai
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UNIVERSALGRUND

MULTI-FINISH

TIEFENGRUND

Q-FILLER

VORSPRITZER

GELŽBETONIO 
LUBOS

SKIRTINGŲ 
MEDŽIAGŲ 
MŪRAS

SILIKATINIAI
BLOKELIAI

SILIKATINIAI 
BLOKELIAI

PUTZGRUND

DAŽŲ DANGA 

ARMAVIMO TINKLAS

KLEBESPACHTEL P

PUTZGRUND FASSADE

KLEBER PM

CONNI

PUTŲ POLISTIRENAS

ARMAVIMO TINKLAS

KLEBESPACHTEL M

PUTZGRUND MINERAL

KLEBER PM

STRUKTURPUTZ

MINERALINĖ VATA

ARMAVIMO TINKLAS

KZ UNIVERSALPUTZ

Gruntų panaudojimo pavyzdžiai



UAB Knauf
Švitrigailos g. 11B, LT–03228 Vilnius
www.knauf.lt

*Skambučio kaina priklauso nuo Jūsų   
 operatoriaus nustatytų tarifų.

DAUGIAU APIE KNAUF

INFOCENTRAS SEMINARAI SOCIALINIAI TINKLAI
Infocentro technikai yra pasiruošę 
profesionaliai atsakyti į visus klausi-
mus, susijusius su Knauf produkcija. 
Skirtingų sričių ekspertai Jums patars, 
kaip tinkamai naudoti įvairias Knauf 
medžiagas, kokios sistemos dera tar-
pusavyje, kokie įrankiai naudojami 
su skirtingais mūsų produktais.

Darbo laikas:
pirmadieniais–ketvirtadieniais: 
8.00–17.00 val. 

penktadieniais: 
8.00–16.30 val.

Kontaktai:
+370 5 213 2222*, info@knauf.lt

Knauf organizuoja nemokamus se-
minarus statybų temomis, kuriuose 
pristato teorines žinias apie šių dienų 
statybų aktualijas bei tendencijas. 
Taip pat suteikia galimybę pagerinti 
technines žinias ir pritaikyti jas prak-
tiškai. Seminarų dalyviams suteikiami 
dalyvavimą patvirtinantys sertifikatai. 
Knauf seminarai yra organizuojami 
Knauf Akademijoje, esančioje Kaune, 
KTU Statybos ir architektūros fakulte-
te, arba gali būti surengti ir Jūsų sta-
tybų objekte ar biure.

Dėl seminarų prašome kreiptis į  
Knauf Infocentrą.

Šiuolaikinis gyvenimas neįsivaizduo- 
jamas be socialinių tinklų, todėl 
Knauf kaip šiuolaikiška įmonė savo 
naujausia bei aktualiausia informa-
cija aktyviai dalijasi „Facebook“ ir 
„YouTube“ tinkluose. Prisijunkite prie 
Knauf socialinių tinklų ir visada būki-
te statybų ir remonto naujienų epi-
centre.

Youtube: Knauf Lietuva
Facebook: Knauf Lietuva


