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Knauf Ljubljana d.o.o. 
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 info@knauf.si

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Veljajo  
aktualni predpisi. Naše jamstvo se nanaša le na 
neoporečno kakovost naših materialov. Konstrukcijske, 
statične in gradbenofizikalne lastnosti Knaufovih sis-
temov lahko dosežete le, če zagotovite izključno upo-
rabo Knaufovih sistemskih komponent ali izdelkov, ki jih 
Knauf izrecno priporoča. Podatki o porabi, količinah in iz-
vedbi so izkustvene vrednosti, ki ne veljajo za primere, ki 
močno odstopajo od navedenih. Vse pravice pridržane. Za 
spremembe, ponatis in fotomehanično reprodukcijo, tudi 
v izvlečkih, je potrebno izrecno dovoljenje družbe Knauf 
Ljubljana d.o.o., Dunajska cesta 115 A, 1000 Ljubljana.
Fotografije izdelkov: © Knauf

Knauf 
obdelava površin
Ročni ometi, fugirne 
in gladilne mase

Fugirna lopatica z vijačnim 
nastavkom je osnovno orodje, ki ga 
uporabljamo pri fugiranju. Proizvedena 
je iz nerjavečega jekla, ročaj je 
ergonomsko oblikovan in prijeten na 
otip. Dodatni vijačni nastavek omogoča 
hitro popravilo nepravilno privijačenih 
vijakov v mavčnih ploščah.

Delavno orodje

Lopatica za fugiranje – ergonomsko 
oblikovan pripomoček za obdelavo 
fugirnih mas. Proizvedena je iz 
visokokvalitetnih materialov.

Ozka gladilka – ergonomsko 
visokokvalitetno orodje za glajenje 
nanešenih fugirnih in gladilnih mas. 
Proizvedeno iz nerjavečega jekla  
in prijetno na otip.

Široka gladilka – dobavljiva  
v širinah 45, 60, 80 in 100 cm. 
Resnična inovacija v ergonomiji 
omogoča najenostavnejše glajenje 
ometov ter izravnalnih in gladilnih mas.

Ročni brusilnik – ergonomsko 
oblikovano orodje za fino brušenje 
površin, obdelanih s fugirnimi, 
izravnalnimi ali gladilnimi masami.

Brusna mrežica – mrežasta struktura 
ravno prave hrapavosti omogoča 
enostavno brušenje površin.



Knauf Uniflott
Uniflott je vrhunska oplemenitena mavčna fugirna masa,  
ki jo uporabljamo za fugiranje robov vseh tipov mavčnih plošč 
in medsebojno zlepljenje dvoslojnih suhih estrihov Knauf Brio 
in Vidifloor F135. Priporočamo uporabo armirnih trakov iz 
papirja ali steklenih vlaken.

Knauf Gelbband
Gelbband je univerzalna fugirna in izravnalna masa, 
namenjena fugiranju stikov med mavčnimi ploščami, 
polnjenju poškodb in razpok na konstrukcijah ter izdelavi 
visokokvalitetnih površin na vseh običajnih gradbenih 
podlagah: betonu, mavčnih ploščah in ometih. 

Fugirna masa Izravnalna in gladilna masa

Uniflott Gelbband

Knauf Fugenfüller–leicht
Fugenfüller-leicht je mavčna fugirna masa za fugiranje robov 
mavčnih plošč, obdanih s kartonom. Uporablja se skupaj z 
armirnim trakom.

Knauf Extrafinish
Extrafinish je gladilna masa za ročni ali strojni nanos, 
sestavljena iz mineralnih polnil, veziva in dodatkov. 
Uporablja se za izdelavo kvalitetnih gladkih površin na vseh 
običajnih gradbenih podlagah.

Fugirna masa Izravnalna in gladilna masa

Fugenfüller-leicht Extrafinish

Knauf Blauband
Blauband je zelo trden tankoslojni omet na mavčni osnovi, debeline 
3 – 8 mm, namenjen izdelavi finih gladkih površin na vseh običajnih 
gradbenih podlagah: betonu, mavčnih ploščah in ometih. Uporablja 
se v notranjih prostorih z običajno zračno vlago, vključno s 
stanovanjskimi vlažnimi prostori, kot so kuhinje in kopalnice.

Omet

Blauband

Knauf Rotband
Enoslojni stenski in stropni omet za ročno obdelavo, debeline 
7 – 50 mm,  namenjen za vse notranje prostore z običajno 
zračno vlago, vključno s stanovanjskimi vlažnimi prostori, kot 
so kuhinje in kopalnice.

Omet

Rotband


