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AQUAPANEL® Board Primer
Синтетична емулсия за максимално прилепване

AQUAPANEL® – със сигурност 
един добър избор
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Описание
Грундът AQUAPANEL® Board Primer представлява синтетична емулсия за 
грундиране на циментови плоскости AQUAPANEL® Cement Board Indoor, 
AQUAPANEL® Cement Board SkyLite, AQUAPANEL® Cement Board Outdoor (та-
ван), AQUAPANEL® Cement Board Floor,
AQUAPANEL® Cement Board Floor MF и AQUAPANEL® Cement Board Floor Tile 
Underlay, осигуряваща максимално прилепване на плочките и мазилките.

Обхват/сфера на приложение
Като свързващ грунд за гладки или неабсорбиращи повърхности (стари 
плочки, асфалтова замазка, др.). Осигурява висока степен на прилепване 
за плочки и мазилка.

Като високо ефективна преграда за влагата при дървени основи преди нана-
сяне на настилка, свързващо вещество за плочки, др.

Като грунд за силно абсорбиращи повърхности (тухли, порест бетон, др.)

При почти не порестите, нанесени с мистрия слоеве, свежда до минимум 
мехурчетата, минаващи през подложката.

За нанасяне върху стени и подове в помещения, както и върху интериорни 
и екстериорни тавани.

Подготовка на основата
Основата трябва да бъде твърда, суха, чиста, почистена от прах и наруша-
ващи сцеплението агенти. Покритията, които не са водоустойчиви, както и 
другите остатъци, трябва да бъдат отстранени, а водоустойчивите покрития 
трябва да бъдат направени грапави.

Смесване
Грундът AQUAPANEL® Board Primer може да бъде смесен с вода в съответ-
ствие със общата таблица.

Приготовление/нанасяне
Нанасяйте с валяк от агнешка вълна или четка и оставете да изсъхне. Ниските 
температури или високата влажност ще увеличат посоченото време за съхнене.

Веднага почиствайте инструментите и оборудването с чиста вода.

Повърхности, които по невнимание са замърсени с грунд AQUAPANEL® Board 
Primer могат да бъдат почистени с чиста вода. Ако грундът AQUAPANEL® 
Board Primer вече е изсъхнал, той може да бъде отстранен само механично 
(например, със стъргалка).

Време за работа
Приблизително 1минута/m2

Температура при работа/климат
Температурата на материала, околната среда и основата не трябва да пада 
под +5°C.

Начин на доставка/съхраняване
■ 2,5 kg/кофа, 15kg/кофа
■ Съхраняване на сухо, не замръзващо място
■ Годност в затворена опаковка 18 месеца 

Кодове: 73789 (2.5 kg), 49279 (15 kg)

AQUAPANEL® представлява технологична модерна строителна система. Тъй като е система, тя включва ясен, поетапен процес 
от проектирането до приключването на проекта. Циментовите плоскости AQUAPANEL®, принадлежностите и услугите, действат 
съвместно – можете да сте уверен, че проектът ви ще бъде изпълнен, както е планирано.

AQUAPANEL® е регистрирана търговска марка.

Knauf Aquapanel GmbH & Co.KG,Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Германия
Всички технически промени са запазени В сила са само настоящите печатни инструкции. Нашата гаранция е изрично ограничена само до нашите продукти, които нямат дефекти. 
Строителните и конструктивни свойства и характерната строителна физика на системи Knauf могат да бъдат осигурени единствено при изключителното използване на компонентите 
на системи Knauf или други продукти, специално препоръчани от Knauf. Всички количества, препоръчвани при приложението и доставяните количества се базират на емпирични 
данни, които не се преобразуват лесно в други, различни сфери. Всички права запазени. Всички промени, препечатвания и фотокопия, включително извлечения, изискват изричното 
разрешение от Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, ZurHelle1 1,58638 Iserlohn, Германия.

Основа
Разтвор грунд за плоскости 
AQUAPANEL® Board Primer /вода

Покритие/m2 
(концентрат на m2)

Време на съхнене
(при 23оС и 50% относителна влажност)

AQUAPANEL® Cement Board Floor 1:1 50 g Приблизително 3 часа
AQUAPANEL® Cement Board Indoor, Outdoor (екстериорни 
тавани), SkyLite Floor Tile Underlay, неабсорбиращи замаз-
ки (например, излят асфалт или асфалтобетон)

1:2 40–60 g Приблизително 12 часа

Силно абсорбиращи замазки (тухли, порест бетон, др.) 1:4 50–100 g Приблизително 12 часа
Основи от дървесни продукти и дърво 1:1 60–80 g Приблизително 6 часа
Стари плочки, венецианска мозайка неразтворен 70–100 g Приблизително 3 часа


