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Artyku  promocyjny

Powierzchnie takie uzyska  mo na, stosuj c

g ad  gipsow  UNIGLATT, i to na rozmaitych 

pod o ach. Produkt ten pozwala wyrówna  i wy-

g adzi  tynki cementowe lub cementowo-wa-

pienne w nowym i w remontowanym domu lub 

mieszkaniu. Za pomoc  UNIGLATT-u perfekcjo-

ni ci mog  wyg adza  tynki gipsowe lub masko-

wa  niedoskona o ci ich wykonania. Po o enie 

UNIGLATT-u na grubo  oko o 3 mm na rów-

nych, betonowych powierzchniach prefabry-

katów nie wymaga wcze niejszego tynkowa-

nia i w zasadzie zast puje cienkowarstwowy 

tynk, przyspieszaj c proces realizacji inwestycji. 

UNIGLATT nadaje si  te  doskonale do szpachlo-

wania ca ych powierzchni cian i sufitów wyko-

nanych z p yt gipsowo-kartonowych, dzi ki cze-

mu mo na uzyska  efekt otynkowanych cian.

Zastosowanie g adzi gipsowej 
UNIGLATT w skrócie:
 Jako g ad  do wyg adzania powierzchni cian 

i sufitów wykonanych z: 

– tynków cementowych

– tynków cementowo-wapiennych

– tynków gipsowych.

 Jako tynk cienkowarstwowy bezpo rednio na 

równe, betonowe elementy prefabrykowane.

 Jako szpachla do szpachlowania ca ych po-

wierzchni cian i sufitów wykonanych z p yt 

gipsowo-kartonowych.

PRODUKT – UNIGLATT to g ad  gipsowa wy-

produkowana na bazie gipsu z dodatkiem rod-

ków modyfikuj cych wed ug innowacyjnej recep-

tury i przetestowana przez profesjonalne ekipy 

wykonawcze. W opinii profesjonalistów jest:

 plastyczna

 superprzyczepna

atwa w obróbce i szlifowaniu

 doskona a do wyg adzania powierzchni cian 

i sufitów.

Technologia wykonania
Krok pierwszy – przygotowanie pod o a

Pod o e powinno by  suche i czyste. Zaleca si

zastosowanie rodka gruntuj cego Tiefengrund 

w przypadku tynków gipsowych i p yt gipsowo-

-kartonowych lub Betokontaktu w przypadku be-

tonowych elementów prefabrykowanych. Tynki 

cementowe i cementowo-wapienne nie wymaga-

j  gruntowania.

Krok drugi – przygotowanie produktu

Mieszank  wsypujemy powoli do wody (ok. 11 l 

na 20 kg), odczekujemy 3–5 min., a nast pnie 

mieszamy mieszad em wolnoobrotowym a  do 

uzyskania jednorodnej masy o konsystencji g -

stej mietany. Tak przygotowana mieszank  na-

le y zu y  w ci gu oko o 60 min. 

Krok trzeci – nak adanie zaprawy

Zapraw  naci gamy za pomoc  nierdzewnej 

pacy na grubo  do 3 mm, silnie dociskaj c j

do pod o a. Po ca kowitym wyschni ciu zapra-

wy po oko o 24 godz. mo emy nak ada  kolej-

n  warstw , o ile wymaga tego jeszcze wyrów-

nanie powierzchni. 

Krok czwarty – szlifowanie

Powierzchnie pokryte UNIGLATT-em szlifuje-

my po ca kowitym wyschni ciu ostatniej war-

stwy. 

W efekcie ko cowym uzyskujemy ciany i su-

fity równe i g adkie, tworz ce doskona e pod-

o e pod farby bia e lub w innym, dowolnym 

kolorze. 

Wi cej informacji na www.knauf.pl

ciany i sufity – równe i g adkie
G AD  GIPSOWA KNAUF UNIGLATT

Knauf Sp. z o.o.

ul. wiatowa 25

02-229 Warszawa

tel. 022 369 51 00 

faks 22 369 51 02 

www.knauf.pl

e-mail: biuro@knauf.pl

Na rynku mo na znale  obecnie szerok  ofer-

t  materia ów do wyka czania powierzchni 

cian i sufitów, w tym tapety, glazur  czy farby 

strukturalne.

Niezmiennym powodzeniem ciesz  si  jednak 

w dalszym ci gu równe i g adkie powierzchnie.
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