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Knauf Haftgrund
Primer voor binnen- en buitengebruik

Beschrijving van het product Toepassingsgebied Eigenschappen
Knauf Haftgrund is een oplosmiddelvrije 
geconcentreerde primer op basis van waterige 
styreen-acryl dispersiesuspensie en speciale 
absorptie-absorptiemiddelen met een hoge 
penetratiecapaciteit. De ontwikkelde recepten 
zijn gebaseerd op jarenlange ervaring in Knauf-
onderzoekslaboratoria.

Voor gebruik binnen en buiten gebouwen vóór 
het pleisteren, het leggen van keramische tegels, 
stopverf, behang. Het wordt aanbevolen voor 
verschillende absorberende en stoffige 
ondergronden, zoals: beton, cellenbetonblokken, 
suporex, ytong, bakstenen, keramiek, 
cementafdichtingen aan de binnen- en 
buitenkant, vóór cementdekvloeren, gips, 
spaanplaat en cement , gips en gipsplaat. 
karton. Versterkt het oppervlak van de wanden 
en elimineert de verschillende absorptie-
eigenschappen die, zonder de juiste 
voorbereiding, schade of barsten kunnen 
veroorzaken, verbetert de 
materiaalverwerkingsfasen en verlengt de 
uithardingstijd.

■ geconcentreerd
■ onder pleisters, cementen / 
lijmen
■ versterkt het oppervlak
■ regelt de absorptie
■ verbetert de hechting
■ bevat geen oplosmiddelen
■ dampdoorlatend
(Breathable)
■ groene kleur
■ voor muren, vloeren
■ voor binnen en buiten
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Technische wijzigingen voorbehouden. De huidige editie is nog steeds geldig. Onze garantie geldt alleen voor de hoge kwaliteit van onze producten. Informatie over consumptie, 
hoeveelheid en prestaties zijn schattingen die zijn afgeleid van ervaring. In het geval van verschillende lokale omstandigheden, moeten ze aan hen worden aangepast. De 
verstrekte informatie komt overeen met onze huidige technische kennis. Het bevat niet alle algemeen aanvaarde principes van de kunst van constructie, de technische en 
bouwvoorschriften, de bijbehorende normen en richtlijnen, die, naast de montagevoorschriften, door de aannemer moeten worden gerespecteerd.
Alle rechten voorbehouden. Elke wijziging, herdruk en daaropvolgende verzending van kopieën, inclusief fragmenten, in gedrukte of elektronische vorm, vereist de uitdrukkelijke 
toestemming van Knauf Sp. Z o.o., ul.Światowa 25, 02-229 Warschauwww.knauf.pl

K452a.pl/pol./09.18 Het realiseren van de structurele en fysieke eigenschappen van Knauf-systemen is mogelijk als we exclusief gebruik maken van door Knauf of Knauf aanbevolen 
systeemcomponenten.

Gebruikershandleiding
Voorbereiding van de ondersteuning
De ondersteuning moet zijn: resistent, drager, 
droog (Restmateriaal vocht mag niet groter zijn 
dan 3%), schoon, stabiel, vrij van stof, olie, vet, 
schimmel, cementhuid, uitslag en andere 
antikleefmiddelen. Niet-resistente coatings 
moeten worden verwijderd. Bij het leggen mag 
de temperatuur van het materiaal, het substraat 
en de omgeving niet lager zijn dan +5 ° C. Het 
substraat kan niet worden bevroren. 
Waarschuwing! Na de installatie, vermijd 
ophoping van stof en stof in de kamers

Voorzichtigheid
Knauf Haftgrund-primer mag niet met andere 
materialen (behalve water voor mengen) 
worden gemengd, omdat dit aanzienlijke 
veranderingen in de eigenschappen kan 
veroorzaken. Restvocht in het substraat mag 
niet groter zijn dan 3%.

Gebruik
Afhankelijk van het absorptievermogen van het 
substraat, wordt de Knauf Haftgrund Primer 
verdund met water in een verhouding van 1: 1 
tot maximaal 1: 2. Gelijkmatig aanbrengen op 
het substraat door te spuiten of met een roller of 
borstel. Werkgereedschappen moeten 
onmiddellijk na het werk met water worden 
gewassen. Het gedroogde materiaal kan 
geleidelijk worden verwijderd met een 
oplosmiddel voor synthetische harsen. Reinig 
gereedschap dat is verontreinigd met Knauf 
Haftgrund-primer met vers water.

Drogen
De droogtijd van de Knauf Haftgrund-primer 
hangt af van de mate van verdunning, de 
absorptie van het substraat, de binnen- en 
buitentemperatuur van het gebouw, de 
vochtigheid van de lucht, maar altijd in het 
bereik van 3 tot 24 uur (tot een luchttemperatuur 
van + 23 ° C en 50% relatieve luchtvochtigheid 
de droogtijd is minimaal 12 uur). Bij lagere 
temperaturen en hogere luchtvochtigheid is de 
tijd langer. Een goede ventilatie van de ruimte 
vermindert de droogtijd. De applicatie van de 
aflakken moet worden gestart als de primer 
droog is. Werken aan een primer op de natte 
ondersteuning vermindert de effectiviteit ervan.

Technische specificaties Opslagruimte
dichtheid 1 (kg / l)

pH-factor  8

Bescherm tegen vorst (temperatuur +5 ° C tot 

+25 ° C), bewaar in de ongeopende originele 

verpakking tot 12 maanden. Containers goed 

gesloten openen. Bescherm tegen direct zonlicht 

en hoge temperaturen.
Verbruik / prestaties
consumptie in een verdunning van 1: 1 0.1 kg / m²

Verpakking Artikelnummer
Haftgrund 1 L Primer (288) 471869

Haftgrund 5 L Primer  (120) 471870

Haftgrund 10 L Primer (60) 471868

Haftgrund 15 kg Primer (24) 469910

Afvalverwijdering Veiligheidsinstructies

Dit gegevensblad specificeert het toepassingsgebied van het materiaal en de aanbevolen methode om het werk te doen, maar het kan de professionele 
voorbereiding van de aannemer niet vervangen. Naast de aanbevelingen moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met bouwpraktijken en 
gezondheids- en veiligheidsregels. De fabrikant garandeert de kwaliteit van het product, maar heeft geen invloed op de omstandigheden en de manier waarop het 
wordt gebruikt. Als u twijfelt, moet u uw eigen gebruikstests maken. Met de publicatie van dit gegevensblad vervallen oude kaarten.

In de zin van kunst. 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18.12.2006 bevat dit product geen stoffen die aan de 
criteria voor indeling als gevaarlijk voldoen, daarom is het niet onderworpen aan de verplichting om een veiligheidsinformatieblad opstellen en verspreiden.


