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Punere in operă 
Suportul
Suportul trebuie să fie uscat, desprăfuit, să nu 
prezinte desprinderi, exfolieri sau eflorescenţe, 
să nu fie îngheţat, să aibă capacitatea portantă 
necesară, şi să nu fie hidrofug. Se vor îndepărta 
toate impurităţile de pe stratul suport, şi se 
vor curăţa suprafeţele. Straturile de vopsea 
de acoperire sau părţile care se desprind vor 
fi curăţate mecanizat, sau prin utilizarea unor 
subsţante decapante corespunzătoare.
Execuţie
1. Pereţi-Tavane
 Materialul se întinde cu pensula, bidineaua.
2. Pardoseli
 Straturile friabile se îndepartează prin şlefuire, 

periere, aspirare. Suprafeţele puternic ab-
sorbante se vor grundui de două ori. Grundul 
trebuie să pătrundă în stratul suport. Se vor 
evita băltirile grundului pe suprafeţe.

Timp de uscare
Pentru continuarea celorlalte lucrări se va 
aştepta ca suprafaţa grunduită să fie com-
plet uscată (uscarea este în funcţie de capaci-
tatea de absorbţie a stratului suport, temperatu-
ra încăperii, aerisire, număr de straturi de grund 
aplicate). Timpul minim de aşteptare înainte de 
aplicarea altor straturi este de cca. 3 ore. Nu es-
te suficientă doar uscarea superfcială a stratului 
suport. Tencuirea suprafeţelor umede, proaspăt 
grunduite, reduce efectul grundului.
Temperatura de punere în operă
Temp. peste  + 5 °C (Aer + Suport + Grund)
Curăţarea uneltelor
Uneltele trebuie curăţate cu apă curată imediat 
după utilizare. Petele de grund se vor spăla ime-
diat cu apă de pe suprafeţele pătate. Materialul 
uscat poate fi îndepartat prin diluare (etilacetat, 
sau solvenți).

Consum specific
cca. 70 - 100 ml/m². Se aplică nediluat.

Indicaţii speciale
Produsul Knauf Tiefengrund nu este inflamabil. 
Produsul  nu se consideră  un produs periculos 
mediului. Se reciclează sau se anihilează con-
form procedurilor şi legislaţiei locale. În caz con-
trar poate fi neutralizat cu nămoluri active sau al-
te produse cu efect coagulativ. În staţiile de epu-
rare se introduce sub forma diluată. Se inter-
zice aruncarea produsului netratat, în sistemul 
de canalizare şi în pubelele de gunoi menajer. 
Se va evita infiltrarea în sol şi în stratele de apă 
freatică. Se aruncă ca reziduu de şantier numai 
în stare solidă amestecat cu material inert ci-
ment, ipsos, eventual nisip sau rumeguş. Nu tre-
buie depus împreună cu resturile menajere. A se 
evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea.

K451 Knauf Tiefengrund
Grund de profunzime pentru suprafeţe absorbante

 Descrierea produsului Domeniu de utilizare Proprietăţi
Knauf Tiefengrund - Grund de profunzime pen-
tru suprafeţe absorbante, fără solvenţi - este 
o dispersie apoasă, cu particule fine de răşină 
sintetică cu capacitate ridicată de saponificare.

Depozitare
În încăperi uscate ferite de îngheţ, la temperaturi 
nomale. Termen de valabilitate 12 luni de la da-
ta fabricaţiei. A se păstra în ambalajul original.

Mod de ambalare
Galeata 1 L    Cod Material 00005829
Galeata 2,5 L   Cod Material 00005832
Galeata 5 L   Cod Material 00006396
Galeata 15 L   Cod Material 000021672

Destinaţia            
Aplicabilitate universală ca agent de îmbunătăţire a 
aderenţei. Ideal pentru amorsarea suprafeţelor din 
gips, a plăcilor pe bază de gips sau  ciment.
Pardoseli uscate
Tiefengrund conferă aderenţă pentru straturile ulteri-
oare plăcilor de pardoseală uscată din ciment sau ip-
sos armat cu fibre. Capacitate ridicare de  saponifi-
care.
Pardoseli umede
Knauf Tiefengrund consolidează  şi etanşeizează la 
umiditate suprafeţele prăfuite, puternic absorbante sau 
foarte uzate, din beton, ale straturilor suport, de ex. 
şape pe bază de ciment sau suprafeţe de beton înainte 
de a fi acoperite de alte straturi.
Suprafeţe interioare – pereţi 
Grundul “leagă” praful, întăreşte suprafeţele, 
egalizează capacitatea diferită de absorbţie a stratului 
suport şi oferă o protecţie la umiditate ( însă permite 
migrarea vaporilor de apă) la elementele de costrucţie 
din ipsos, de ex. plăcile de gips-carton Knauf. Pentru 
grunduirea tencuielilor pe bază de ipsos, var-ipsos, var 
și var-ciment, înainte de lucrările de placări ceramice 
(faianţare), tapetare sau alte lucrări de finisare.
Suprafeţe exterioare – pereţi 
Grundul poate fi utilizat ca grund de tencuială înaintea 
straturilor de tencuială de renovare etc.

■ Gata preparat pentru utilizare

■ Pătrunde în profunzimea straturilor pe care se 
aplică

■ Stabilizează suprafeţele

■ Strat intermediar ce măreşte aderenţa

■ Uniformizează capacitatea de absorbţie

■ Permeabil la vapori

■ Nu este inflamabil

■ Capacitate mare de acoperire

■ Pătrunde în profunzimea straturilor

Cerere de ofertă 

Poz. Descriere Cantitate Preţ unitar Preţ total

...... Grund special, pe bazã organicã, 
pentru suprafeţe foarte absorbante la tavane/pereţi*,
înălţimea plafonului/suprafeţei tencuite* în m........
Produs: Knauf Tiefengrund. ..........  m² .......... RON .......... RON

  Total ............... RON
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Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără o înştiinţare prealabilă. Garanţia producătorului 
se referă exclusiv la calitatea materialelor, a componentelor de sistem şi a sistemelor în ansamblul lor. Proprietăţile fizice, 
chimice şi mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive şi statice ale sistemelor Knauf sunt 
valabile numai în condiţiile utilizării materialelor şi componentelor de sistem conform fişelor tehnice Knauf sau a 
produselor recomandate în scris de către compania Knauf. Indicaţiile privind consumurile specifice de materiale sau 
componente de sistem sunt stabilite pe baza experienţei producătorului şi în condiţii de prelucrare care se abat de la 
prevederile menţionate în fişa tehnică, nu pot fi preluate ca atare. Utilizatorul/Cumpărătorul va verifica pe propria 
răspundere dacă materialul sau sistemul este adecvat domeniului de utilizare şi condiţiilor specifice din şantier. Toate 
drepturile asupra fişei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări şi fotocopii, precum şi extrase din fişele tehnice 
necesită aprobare scrisă din partea Knauf Gips SRL.
Adresa: 013702 Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr.3-5, City Gate Building-South Tower, Etj.4


