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Lygus paviršius – lengvai ir greitai!
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Būstą apipavidalinate pagal savo pomėgius ir apdailai pasirenkate mėgstamas spalvas.
Sienos ir lubos – pagrindiniai patalpos paviršiai – suteikia daug galimybių kurti būstą ir juo
mėgautis. Tačiau be lygaus pagrindo gražaus paviršiaus nesukursite.
Knauf statybinės medžiagos padės lengvai ir greitai sukurti lygų paviršių. Knauf glaistai skirti
gipskartonio plokščių siūlėms ir visam paviršiui glaistyti. Dar niekada gipskartonio plokščių
siūlių glaistymas nebuvo toks paprastas, o pagrindas – idealiai lygus! Tokį paviršių galima
apdailinti tapetais, dažais arba tinku, pavyzdžiui, Knauf Easyputz, – tiesiog išsirinkite
pageidaujamą spalvą.
Puikus sprendimas – lygus paviršius!

Knauf Uniflott puikiai užpildo siūles ir stipriai
sujungia plokštes
Knauf Uniflott – tai aukštos kokybės elastingas glaistas, skirtas gipskartonio plokščių
siūlėms glaistyti. Juo lengvai užglaistysite sienas ir lubas dengiančių gipskartonio
plokščių siūles. Drėgmei atsparių Knauf Green gipskartonio plokščių siūlėms glaistyti
naudokite Knauf Uniflott Impragniert glaistą su vandeniui atspariais priedais.
Jums tereikės nusklembti nupjautus kraštus ir gruntuoti su Knauf Tiefengrund. Kad
vėliau neatsirastų įtrūkių, kraštus, esančius apkrovos ir judėjimo zonose, armuokite
stiklo pluošto siūlių juosta ir užglaistykite. Darbo eigą ir patarimus rasite
www.knauf.lt.

n Labai tvirtas glaistas
n Glaistoma be armavimo juostų

Knauf F1 – formuokite lygius paviršius
Knauf F1 – tai paruoštas naudoti glaistas, skirtas visam paviršiui glaistyti prieš
galutinę sienos apdailą.
Su naudoti paruošta glaisto mase lengvai suformuosite lygų paviršių. Masė minkšta,
todėl visą sienos paviršių galima padengti lengvai ir be vargo. Jei prireiktų,
visuomet galima pasinaudoti tradiciniu šlifavimo popieriumi.

n Naudoti paruoštas glaistas
n Paprasta dirbti

Knauf Easyputz – pasirinkite spalvą ir padenkite
Knauf Easyputz – tai paruoštas naudoti mineralinis dekoratyvusis tinkas, skirtas gyvenamųjų
patalpų apdailos akcentams kurti.
Su Knauf Easyputz tinku sienų ir lubų spalvą pakeisite greitai ir paprastai: į Knauf Easyputz tinką
įpilkite spalvos pigmentų, viską sumaišykite elektriniu maišytuvu ir gauta mase voleliu padenkite
paviršių. Štai ir viskas. Jokio vargo – nereikia papildomai dažyti.
Luboms taip pat naudokite Knauf Easyputz tinką – taip išvengsite daug laiko užimančių
sudėtingų tapetavimo darbų. Jūsų lubos akimirksniu taps tikro meistro vertu kūriniu.
Knauf Easyputz tinkas idealiai tinka laiptinei, koridoriui ir
vaikų kambariui, nes išsiskiria dideliu atsparumu trinčiai –
įbrėžtų ir nubrozdintų vietų tiesiog nematyti. Vaikai gali
siausti be baimės. Ant pažeisto tinko nelieka jokių baltų
dėmių, nes Knauf Easyputz ne padengiamas dažais, o į jį
iš karto įmaišoma Knauf Compact Color spalvos pigmentų.

n Paprasta dirbti
n •Daug atspalvių

Miela spalvinga aplinka!
Knauf Compact Color – didelės koncentracijos spalvos pigmentai, pritaikyti naudoti su
Knauf Easyputz tinku. Pakanka visai nedidelio kiekio, kad tinko atspalvis būtų sodrus.
Rinkitės iš daugybės nuostabių Knauf Compact Color atspalvių.
18 g

12 g

6g

2g

Azurblau
(dangaus spalva)
Terracotta
(terakotos spalva)
Cafe au Lait
(kavos su pienu spalva)
Himbeer
(avietinė)
Honiggelb
(medaus spalva)
Zitronengelb
(citrininė)
Sand
(smėlio spalva)
Mokka
(mokos kavos spalva)
Pistazie
(pistacijų spalva)
Ingwer
(imbiero spalva)
* Knauf Compact Color kiekis gramais nurodytas 10 kg Knauf Easyputz tinko.
Dėl popieriaus spausdinimo technologijos buklete galimi faktūros ir spalvos
skirtumai.

Darbo eiga
1. Gipskartonio plokštės siūlę užpildykite Knauf Uniflott glaisto sluoksniu.

2. Glaistykle su atsuktuvu tiksliai išlyginkite. Atsuktuvo reikia netinkamai
įsuktiems savisriegiams varžtams įsukti.

3. Išdžiūvus
glaistui
dar
kartą
glaistykle siūlės paviršių padenkite
Knauf Uniflott glaistu ir braukdami
išlyginkite. Sukietėjus (maždaug po 1
valandos) medžiagos perteklių pašalinkite.

4. Esant didesniems nelygumams visą
paviršių lyginkite naudodami Knauf F1
glaistą.

5. Paruoštą pagrindą gruntuokite
Knauf Sperrgrund gruntu. Šis gruntas
užtikrina gerą sukibimą, tolygų džiūvimą, vienodą spalvą ir faktūrą.

6. Pagal pageidaujamą spalvą į Knauf
Easyputz tinką įberkite Knauf Compact
Color spalvos pigmentų ir išmaišykite
elektriniu maišytuvu, kol nebus baltų
ar margų dryžių. Padenkite sodriu
sluoksniu naudodami ilgaplaukį volelį
Knauf Auftragswalze.
7. Vienodą paviršiaus faktūrą išgausite tinką lygindami trumpaplaukiu
voleliu Knauf Finishwalze. Jis tolygiai
sutankina ir paskirsto grūdelius.
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