
VIDEO: How to  
Tencuire cu 
Knauf GOLDBAND

PERFECT pentru RENOVĂRI

GOLDBAND

Pentru
tencuire

Finisare șpaleţi 
la uși și ferestre

Finisare canale trasee 
electrice și goluri instalaţii

Tencuială 
pe bază de ipsos, 
aplicabilă manual 



GOLDBAND

Pentru mai multe detalii despre Knauf Goldband, cât și testimoniale de la profesioniști în domeniu, 
accesaţi site-ul dedicat:  www.knauf.ro/goldband

n Knauf Goldband este un unistrat pe bază 
de ipsos, pentru aplicare manuală 
(cu timp de lucru optimizat).

n Se utilizează la interior, la pereţi şi tavane, 
în încăperi cu umiditate normală. � 

n Are o bună aderenţă la stratul suport. 
n În prealabil, înaintea operaţiunii de tencuire 

cu Knauf Goldband, stratul suport 
(conform tipului - absorbant / neabsorbant) 
se va trata cu amorsa specifică.

n Consum: 8,5 kg/m²/cm 
n Grosime de aplicare: 

 la pereţi: 8 mm – 35 mm •
 la tavane: 8 mm – 10 mm •

    pentru grosimi >1 cm se vor utiliza dibluri PutzPin
n Timp de lucru: aprox. 90 min 
n Adiţie apă: 16 l apă per 25 kg pulbere 
n Amorsare (în funcţie de stratul suport): 

 Knauf Grundiermittel •
 Knauf Betokontakt •

Omogenizare Tencuială cu aplicare manuală

Mortar cu omogenizare 
uşoară şi uniformă

Nu necesită aplicare 
cu pompa de tencuit

Timp de lucru optimizat Uşor de aplicat

Timp de lucru optimizat 
pentru aplicarea manuală

După omogenizare 
se aplică cu uşurinţă

Creează o ambianţă plăcută

Este higroscopic - 
reglează umiditatea în încăperi

Acoperă goluri de instalaţii

Pot fi reparate goluri şi şanţuri
de instalaţii cu adâncime 
de până la 50 mm

50 mm
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HP FINISH
0-2 mm

Glet pe bază 
de compuşi minerali, 
pentru finisare 

ü Glet superfin 
ü Aderenţă mărită 
ü Aplicabil manual sau mecanizat 
ü Se poate aplica pe orice suprafaţă interioară 
    tencuită cu ipsos sau gletuită grosier 
ü Realizează suprafeţe cu un grad ridicat de alb 
ü Nivel de calitate al suprafeţei finale: Q4 
ü Grosime aplicare: 0 – 2 mm 
ü Consum: aprox.1,4 kg/m²/mm 


