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Extrafinish je gladilna masa, namenjena za strojno 
in ročno uporabo. Sestavljena je iz mineralnih 
polnil, veziv in posebnih aditivov.

Št. materiala: 254151
EAN koda: 8606105251181

Področje uporabe: 
Za vse vrste zdravih in nosilnih mineralnih podlag; 
za notranje površine.
Rok uporabe in skladiščenje:
12 mesecev na lesenih paletah v suhem prostoru 
in zaprto v originalni embalaži.

Pakiranje:
Vreča: 25 kg
Paleta: 1200 kg

Opis izdelka

Med izvedbo mora temperatura materiala, zraka 
in podlage znašati med +5 ºC in +25 ºC

Poraba materiala: 
ca. 1,5 – 2 kg/m2, 1,4 kg/m2 za mm debeline 

Nasipna gostota: 1 kg/dm3

Upogibna trdnost: 0,5 N/mm2

Tehnični podatki Opomba

Priprava podlage
Podlaga mora biti čista, suha, čvrsta, brez prahu, 
soli in brez zmrzali. Nečistočo in ostanke delcev 
odstranimo. Dela ne izvajamo pri temperaturi 
zraka, podlage in materiala pod +5 ºC. V objektih, 
v katerih še ni postavljeno pohištvo, zaščitimo 
nanesen material pred vplivom vetra in vode.
Prašnate in izrazito suhe podlage predhodno 
obdelamo s sredstvom Knauf Tiefengrund.  

Priprava in obdelava:
Pri ročni uporabi vsebino vrečke (25 kg) vsujemo 
v ca. 8,5 l čiste vode in mešamo dokler ne dobimo 
maso brez grudic. Pripravljeno maso pustimo stati 
ca. 15 minut in jo nato še enkrat premešamo. Tako 
pripravljena masa je primerna za uporabo. Gostoto 
mase po potrebi prilagajamo z dodajanjem vode 
ali suhe mešanice. Odprti čas materiala znaša 
ca. 24 ur. Pri strojni uporabi zmešamo maso s 

počasi se vrtečim mešalnikom. Po končani uporabi 
mešalnik, črevo in orodje očistimo z vodo. Material 
nanašamo s pomočjo gladilke ali široke gladilke.

Izvedba

Pridružujemo si pravico do tehničnih sprememb. Veljavna je zadnja izdaja tehničnega lista. Podatki o porabi, količinah in 
izvedbi so izkustvene vrednosti, ki se v primeru spremenjenih okoliščin lahko spremenijo. 
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