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Tuotekuvaus
Knauf yleispohjuste on monipuolinen 
sekä sisä- että ulkokäyttöön soveltuva 
pohjuste laasti- ja muurauspinnoille. 

Käyttö
Yleispohjustetta voidaan käyttää pintojen 
pohjustamiseen ja tiivistämiseen sekä 
pölyn sitomiseen.

Pakkauskoko
1 kg astia
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•  sekä tiiviille että huokoisille pinnoille
•  soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön
•  helppo työstää
•  sekä seinä- että lattiapinnoille



Koostumus
Knauf Yleispohjuste on modifioitu, emäk-
senkestävä dispersio. 

Käyttölämpötila- ja olosuhteet
Yleispohjustetta voidaan käyttää sekä 
sisä- että ulkotiloissa + 5 - +25 °C läm-
pötilassa
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Materiaali
Käyttökohteet
Yleispohjustetta voidaan käyttää tasoit-
teen pohjusteena voimakkaasti imevillä 
pinnoilla ja pölynsitojana sementtipinnoilla. 
Tuote soveltuu käytettäväksi myös tasoit-
teen pohjusteena heikosti imeville tai 
kokonaan imemättömille pinnoille, kuten   
mosaiikille ja laatoituksille sekä pinnoille, 
joissa on useampaa eri materiaalia.  

Käyttö Käsittely

Alusta
Pohjustettavan alueen on oltava kuiva ja 
puhdas. Lika, öljyjäämät, liimat, sekä muut 
tartuntaa heikentävät aineet täytyy poistaa 
ennen käsittelyä.

Käyttö 
Yleispohjuste levitetään telalla, harjalla 
tai siveltimellä.

Laimennus 
Yleispohjustetta laimennetaan vedellä 
käyttökohteen ja -tarkoituksen mukaan 
seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Käytettäessä Knauf Yleispohjustetta pin-
nan imukyky heikkenee, pinta tasoittuu 
ja tarttuvuus paranee. 

Voimakkaasti imevän seinäpinnan 
pohjustus
Laimennus suhteessa 1: 4 (vesi). 
(menekki: n. 30-40 g/m2)

  

Käyttöohjeet
Pohjustus lattiatasoituksen yhteydessä
Imemättömän lattiapinnan pohjustus 
suoritetaan Yleispohjusteella joka on 
laimennettu suhteessa 1:2. 
(menekki n.30 g/m2)

Voimakkaasti imevän lattiapinnan pohjus-
tus suoritetaan kahteen kertaan. Ensim-
mäinen kerta laimennettu suhteessa 1:4 
(menekki n.40-50g/m2) 
ja toinen kerta 1:2  (menekki n.30 g/m2).
Levityksen väli n.3-4 h.
    
Yleispohjuste levitetään pohjustettavaan 
pintaan niin,  ettei synny lammikoita. 

Kuivuminen
Knauf Yleispohjusteen kuivumisaika on 12 
tuntia (+23 °C, RH 60%)
Ennen seuraavaa työvaihetta pohjusteen 
on oltava täysin kuivunut.

Puhdistus
Työvälineet puhdistetaan heti käytön jäl-
keen vedellä. Jos tuotetta menee silmiin, 
huuhtele välittömästi puhtaalla vedellä ja 
ota yhteys lääkäriin.

Pakkauskoko
1 kg astia (n.20-25 m2)

Työskentelyolosuhteet
Alustan ja ilman lämpötilan oltava yli 
+5 °C. Työvälineet puhdistetaan vedellä 
heti käytön jälkeen

Varastointi
Knauf Yleispohjuste suojataan suoralta 
auringonpaisteelta, kuumuudelta ja jääty-
miseltä. Oikein varastoituna Yleispohjuste 
säilyy 12 kk.


