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Knauf Universalgrund
Hoog penetratievermogen kleurloos primer

Beschrijving van het product Toepassingsgebied Eigenschappen
Knauf Universal Primer is een kant en klaar diep 
penetratiemiddel op basis van styreen-acryl 
dispersie. De ontwikkelde recepten zijn 
gebaseerd op jarenlange ervaring in Knauf-
onderzoekslaboratoria.

Voor gebruik binnen en buiten gebouwen voor 
het pleisteren, het leggen van keramische tegels, 
stopverf, behang en verf. 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, gipsplaat en gipsplaat. 
Versterkt het oppervlak van de wanden, 
elimineert verschillende absorptie-
eigenschappen die, zonder de juiste 
voorbereiding, schade of barsten kunnen 
veroorzaken, verbetert de behandelingsfasen 
van het materiaal en verlengt de uithardingstijd.

■ klaar voor gebruik
■ kleurloos en geurloos
■ diep doordringend
■ bevat geen oplosmiddelen
■ ademend, dampdoorlatend
■ voor muren, vloeren
■ voor binnen en buiten



K451c.pl Knauf Universalgrund
Hoog penetratievermogen kleurloos primer

Knauf Sp. z o.o 
Technische afdeling

Pleistersystemen, Gipsplaten, Afwerkingssystemen, Beglazingssystemen

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa

Tel.: +48 22 369 5199
Fax: +48 22 369 5157

Modifications techniques réservées. L'édition actuelle est toujours valide. Notre garantie ne s'applique qu'à la haute qualité de nos produits. Les informations sur la 
consommation, la quantité et la performance sont des estimations tirées de l'expérience. Dans le cas de conditions locales différentes, elles devraient être adaptées à celles-ci. 
Les informations fournies correspondent à nos connaissances techniques actuelles. Il ne contient pas tous les principes généralement acceptés de l’art de la construction, les 
réglementations techniques et de construction, les normes et directives associées, qui, en plus des règles de montage, doivent être respectées par le contractant.
Tous droits réservés. Toute modification, réimpression et transmission ultérieure de copies, y compris de fragments, sous forme imprimée ou électronique, nécessite le 
consentement exprès de Knauf Sp. z o.o., ul.Światowa 25, 02-229 Varsoviewww.knauf.pl
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Gebruik
Breng Universal Knauf Primer gelijkmatig op de 
ondersteuning aan door te spuiten of met een 
roller of kwast. Herhaal de procedure in het 
geval van sterk zuigende ondergronden. 
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 
bevuild met Knauf Primer Universal in zoet 
water.

■ de temperatuur van het substraat en de 
lucht moet ten minste + 5 ° C zijn,
■ vermijd stof in kamers om stofophoping 
te voorkomen,
■ Knauf Primer Universel mag niet worden 
gemengd met andere materialen, dit kan 
leiden tot aanzienlijke veranderingen in de 
eigenschappen,
■ spoel gereedschap direct na gebruik met 
water af.

Verbruik volgens de absorptie van de 
drager: op de muur ongeveer 100-150 ml / 
m2, op de grond ongeveer 120-250 ml / m2.

Drogen
De droogtijd van de Knauf Primer Universal 
Primer hangt af van het absorptievermogen van 
het substraat, de binnen- of buitentemperatuur 
van het gebouw, de vochtigheid van de lucht, 
maar altijd binnen 3 tot 24 uur. Bij lagere 
temperaturen en hogere luchtvochtigheid is de 
tijd langer. Een goede ventilatie van de ruimte 
vermindert de droogtijd. De toepassing van 
aflakken moet worden gestart wanneer de 
primer op het substraat droog is. Werken aan 
een vochtige primer vermindert de effectiviteit.

Opmerkingen

■ Het werk moet droog worden uitgevoerd, 
met een lucht- en ondersteuningstemperatuur 
tussen + 5 ° C en + 25 ° C.
■ Alle gegevens hebben betrekking op + 23 ° 
C en 50% relatieve luchtvochtigheid. In andere 
omstandigheden moet sneller of langzamer 
drogen van het materiaal worden overwogen.

Gebruikershandleiding
Voorbereiding van de ondersteuning
De ondersteuning moet zijn: sterk, dragend, 
droog, (het restvocht van het substraat mag niet 
groter zijn dan 3%), schoon, stabiel, stofvrij, olie, 
vet, schimmel, cementhuid, uitbloeiingen en 
andere maatregelen om hechting te voorkomen. 
Behandel zeer absorberende ondergronden 
twee keer. Verwijder vóór het plaatsen van de 
primer de niet-stabiele delen (slijpen, vegen, 
afzuigen) van de cementdekvloeren. Repareer, 
reinig, knip elke scheur om de 20 cm en vul hem 
dan met Knauf M1 reparatie- en 
nivelleerverbinding 3-30 mm. Voorkom dat zich 
overtollig agens (plassen) ophoopt op het 
oppervlak. Voorkom het verzamelen van 
overtollig middel (plassen) op het 
grondoppervlak. Niet-resistente coatings 
moeten worden verwijderd of gerepareerd. 
Tijdens de installatie mogen het materiaal, het 
substraat en de omgevingstemperatuur niet 
lager zijn dan + 5 ° C. De ondersteuning kan 
niet worden bevroren. Waarschuwing! Na 
installatie stofophoping en stofvorming in de 
ruimtes vermijden.

Technische gegevens Opslagruimte
PH-waarde 8 Bij normale en positieve temperaturen is de 

opslagtijd ongeveer 12 maanden. Bescherm 
tegen direct zonlicht of hoge temperaturen. 
Vervoer en bewaar bij temperaturen boven + 5 
° C

Verbruik / prestaties
wand
vloer

0.15 l / m²
0.25 l / m²

Conditioning Artikelnummer
Universalgrund 1 L (288) 471872

Universalgrundl 5 L  (120) 471873

Universalgrund  10 L (60) 471871

Instructies voor veiligheid en afvalverwerking

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.


