IDEALNIE GŁADKIE ŚCIANY I SUFITY
KROK PO KROKU
1. Przygotowanie podłoża

Podłoża suche, stabilne i nie zmarznięte
wystarczy oczyścić z resztek kurzu, farby
oraz innych zabrudzeń i ewentualnie wysuszyć. Chłonne podłoża mineralne należy
zagruntować środkiem gruntującym Knauf
Universalgrund lub Knauf Tiefengrund.

EXTRAFINISH
NOWOŚĆ

2. Przygotowanie mieszanki

Zawartość worka 25 kg wsypać do ok.
8,5 l czystej wody i wymieszać ręcznie lub
mechanicznie do uzyskania homogenicznej konsystencji. Odstawić na ok. 15 min.
i ponownie wymieszać.
3. Nanoszenie gładzi

Naciągać równomiernie za pomocą nierdzewnej pacy na grubość do 3 mm.
Masę można również nakładać natryskowo za pomocą agregatu szpachlarskiego.
4. F
 inalna obróbka powierzchni ścian
i sufitów

Suchą powierzchnię szlifować papierem
ściernym o ziarnistości od #180 do #240
najpóźniej do 5 dni od nałożenia materiału.
Tak wykończone powierzchnie ścian stanowią idealne podłoże pod malowanie
i tapetowanie. Przed malowaniem należy je zagruntować zgodnie z zaleceniami
producenta farb.

Knauf EXTRAFINISH
Opakowanie: worek 25 kg
Nr artykułu: 254151
Wydajność mokrej mieszanki: 1.5 – 2 kg/mm/m2
Grubość warstwy: 0 mm ≤ 3 mm
Reakcja na ogień: A1 - niepalna

Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa
Tel. 22 36 95 100, Faks 22 36 95 102, e-mail: mail@knauf.pl
www.knauf.pl,www.knaufmag.pl, knaufpolska, knauf_pl, KnaufBudowaiRemont

BIAŁA
GŁADŹ POLIMEROWA

BIAŁA GŁADŹ POLIMEROWA

Knauf EXTRAFINISH
Biała, proszkowa gładź na bazie mączki marmurowej
z dodatkiem spoiwa polimerowego i środków modyfikujących. Nie zawiera gipsu.
Przeznaczona do finiszowego, idealnie gładkiego wykończenia ścian i sufitów.
Do stosowania na płytach gipsowo-kartonowych oraz
stabilnych podłożach mineralnych, np. tynkach cementowo-wapiennych, tynkach gipsowych oraz podłożach
żywicznych.

ZADOWOLONY INWESTOR
idealnie gładkie powierzchnie ścian i sufitów
zdrowy klimat w pomieszczeniach, w skład materiału
wchodzą tylko naturalne surowce
odporne na uszkodzenia powierzchnie, masa utwardza się
z biegiem czasu
ściany łatwe do malowania i tapetowania
bardzo dobre podłoże pod ekspozycję kolorów farb i innych
dekoracji
niższe koszty inwestycji z uwagi na wysoką wydajność produktu

WAŻNE DLA WYKONAWCY
łatwe mieszanie
doskonały poślizg, łatwe rozprowadzanie
wydłużony czas pracy - możliwość dokładnego wygładzenia
powierzchni (minimum szlifowania)
łatwe szlifowanie w pierwszych dniach od nałożenia
możliwość przygotowania większej ilości mieszanki
do wykorzystania w ciągu kilku dni
materiał wysycha dopiero po nałożeniu na ścianę
można nakładać maszynowo lub ręcznie
jasny kolor, estetyczny wygląd wygładzonych powierzchni

