
Systemy tynkarskie

Opis produktu Zakres stosowania Właściwości

Knauf Grundiermittel 90 środek gruntujący skon-
densowany jest zawiesiną na bazie żywic synte-
tycznych o wysokiej odporności na ługi.

Forma dostawy
Wiadro 15 kg  nr art. 473257
Paleta: 24 wiadra

Przechowywanie
Chronić przed mrozem (temperatura od +5 °C 
do +25 °C) przechowywać w oryginalnie 
zamkniętym opakowaniu przez okres do 12 
miesięcy. Otwarte pojemniki szczelnie zamknąć. 
Chronić przed bezpośrednim działaniem promie-
ni słonecznych oraz podwyższonej temperatury.

Jakość
Produkt podlega stałej zakładowej kontroli pro-
dukcji.

Knauf Grundiermittel 90 środek gruntujący skon-
densowany wyrównuje chłonność przed tynko-
waniem powierzchni mocno chłonnych wewnątrz 
budynków. Znajduje zastosowanie jako 
rozwiązanie systemowe dla gipsowych tynków 
maszynowych i ręcznych. Służy do gruntowa-
nia podłoży o silnych właściwościach chłonnych, 
które bez odpowiedniego przygotowania mogą 
prowadzić do odparzania tynku jak również do 
układania suchych tynków (z płyt gipsowo-kar-
tonowych). Knauf Grundiermittel 90 dodatkowo 
skuteczniej blokuje wodę, poprawia fazy ob-
róbki tynku gipsowego oraz wydłuża czas jego 
wiązania.
Odpowiedni do podłoży takich jak: bloczki z be-
tonu komórkowego, suporex, ytong, cegła, cera-
mika oraz innych o dużej chłonności.

■ rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:2 do 1:5

■ do gruntowania mocno chłonnych powierzchni, 
przed nakładaniem tynków gipsowych

■ reguluje chłonność, poprawia przyczepność

■ nie zawiera rozpuszczalników

■ kolor żółty, powoduje żółte zabarwienie po-
wierzchni

■ jest paroprzepuszczalny

■ do stosowania na ścianach i sufitach wewnątrz 
budynków

■ wysoka wydajność
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Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące zużycia, ilości i 
wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej 
aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad 
montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraźnej zgody Knauf Sp. z o.o.,  
ul.Światowa 25, 02-229 Warszawa.

Osiągnięcie konstrukcyjnych i fizycznych właściwości systemów Knauf jest możliwe, gdy zapewnimy wyłączne 
stosowanie składników systemowych Knauf lub zalecanych przez Knauf.

Knauf Sp. z o.o.
Dział Techniczny:

Tel.: +48 22 369 5186

Fax: +48 22 369 5157
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Nakładanie środka gruntującego

Podłoże
Podłoże musi być:
■ nośne, suche, czyste i stabilne
■ wolne od kurzu, luźnych czasteczek, oleju, 

tłuszczu, pleśni, mleczka cementowego oraz 
wykwitów.

Trwałe i wodoodporne powłoki malarskie należy 
zmatowić i oczyścić. Powłoki nie odporne na 
wodę usunąć. Przed użyciem zawsze dobrze 
wymieszać mechanicznie zawartość opakowa-
nia.

Wykonanie
Środek gruntujący Knauf Grundiermittel 90 
rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:2 do 1:5 
w zależności od stopnia chłonności podłoża (im 
większa chłonność podłoża tym większy stosu-
nek wody do środka gruntującego) i nanieść rów-
nomiernie na podłoże metodą natrysku lub przy 
pomocy wałka albo pędzla.
Narzędzia pracy należy przemyć wodą natych-

miast po wykonaniu prac. Zaschnięty materiał 
można zmiękczyć stopniowo za pomocą roz-
puszczalnika do żywic syntetycznych (octan ety-
lu lub inny rozpuszczalnik). Zanieczyszczenia 
środkiem gruntującym Knauf Grundiermittel 90 
zmyć na świeżo przy użyciu wody.

Wysychanie
Czas schnięcia środka gruntującego Knauf 
Grundiermittel 90 zależny jest od chłonności 
podłoża, temperatury wewnątrz pomieszcze-
nia i wilgotności powietrza, ale zawsze wyno-
si minimum 12 godzin przy temperaturze 20 °C 
i wilgotności względnej powietrza  65%. Przy 
niższej temperaturze oraz wyższej wilgotności 
powietrza czas ten ulega wydłużeniu. Dobra 
wentylacja pomieszczenia skraca czas wysy-
chania.
Nakładanie tynku należy rozpocząć, gdy zagrun-
towane podłoże jest suche. Tynkowanie na jesz-
cze wilgotnym środku gruntującym zmniejsza je-
go efektywność. 

Temperatura i warunki obróbki
Temperatura materiału, podłoża oraz powietrza 
podczas nakładania oraz do czasu całkowitego 
wyschnięcia środka gruntującego nie powin-
na być niższa niż +5 °C. Ściany nie mogą być 
przemrożone.
Aby uniknąć osiadania kurzu należy unikać za-
pylenia w pomieszczeniach, w których został 
zastosowany Knauf Grundiermittel 90.

Uwagi szczególne
Środka gruntującego Knauf Grundiermittel 90  
nie należy mieszać z innymi materiałami (z 
wyłączeniem wody podczas rozrabiania), 
ponieważ może to spowodować istotne zmiany 
jego właściwości.
Wilgotność resztkowa podłoża nie może 
przekraczać 3%.

Dane techniczne / zużycie

Zużycie materiału: w zależności od rozcieńczenia oraz chłonności podłoża ok. 100 g/m2
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