
Υλικά επεξεργασίας επιφανειών Knauf

ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

KNAUF FINA EXTRA WHITE

Το καρέ του μπογιατζή…
■  Λεία επιφάνεια
■  Άνετο στρώσιμο
■  Εύκολο τρίψιμο
■  Εξαιρετική αντοχή

…κερδίζει από χέρι



Υλικά επεξεργασίας επιφανειών Knauf

Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΑΨΕΓΑΔΙΑΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.

Η Knauf Fina χρησιμοποιείται 
για το σπατουλάρισμα και φινίρισμα 
εσωτερικών τοιχοποιιών και οροφών 
διαφόρων υποβάθρων όπως 
τσιμεντοσοβά, γυψοσοβά, μπετόν, 
γυψοσανίδα, ανάμικτα υπόβαθρα 
αλλά και για ανακαινίσεις 
παλαιών βαμμένων τοιχοποιιών. 
Το έτοιμο μίγμα εφαρμόζεται 
με σπάτουλα, με ρολό ή με μηχανή.

Εύκολο, γρήγορο 
και αποδοτικό αποτέλεσμα 
για το φινίρισμα επιφανειών 
εσωτερικών τοιχοποιιών 
και οροφών.



Knauf Fina ο υπέρλευκος 
στόκος σπατουλαρίσματος
 

Η Knauf Fina είναι ένας υπέρλευκος στόκος σπατουλαρίσμα-

τος εσωτερικής χρήσης σε μορφή σκόνης. Είναι εύκολος στην 

εφαρμογή και στο στρώσιμο, τρίβεται εύκολα, έχει εξαιρετικές 

ιδιότητες γεμίσματος και αντοχής στις ρηγματώσεις και προσδί-

δει εξαιρετική λεία τελική επιφάνεια.   

Το σπατουλάρισμα έγινε παιχνιδάκι

H Knauf Fina αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο 

στα χέρια του ελαιοχρωματιστή αφού αποτελεί 

τον κατάλληλο συνεργάτη για την υλοποίηση 

της ιδανικής τελικής επιφάνειας. Η σωστή προ-

ετοιμασία αποτελεί πάντα καθοριστικό παρά-

γοντα επιτυχίας έτσι και στο σπατουλάρισμα 

θα πρέπει το υπόβαθρο να είναι προσεγμένο, 

στεγνό και καθαρό. 

Η Knauf Fina αναμιγνύεται με νερό και δημι-

ουργεί έναν ευκολοδούλευτο πολτό που εφαρ-

μόζεται με σπάτουλα ή με ρολό στην επιφάνεια 

χωρίς να κρεμάει, να στάζει ή να κουράζει. 

Λόγω της ειδικής σύνθεσης προσδίδει άψογη 

τελική επιφάνεια εξαφανίζοντας φουσκάλες, 

κρατήρες ή συννεφάκια που εμφανίζουν τα 

συνήθη υλικά σπατουλαρίσματος.

Εφόσον για το επιθυμητό αποτέλεσμα απαι-

τείται δεύτερη στρώση τότε αυτή εφαρμόζεται 

χωρίς τρίψιμο ή αστάρωμα. Η τελική επιφάνεια 

που δημιουργείται είναι πολύ λεία, υπέρλευκη 

και τρίβεται με χαρακτηριστική ευκολία για την 

τελική εξομάλυνση λεπτομερειών.

Στόκος που μένει

Η Knauf Fina παραμένει εργάσιμη για πολύ 

μεγάλο χρονικό διάστημα αφού μετά την ανά-

μιξη με νερό, το ομοιογενές μίγμα που περισ-

σεύει αποθηκεύεται στον κουβά ανάμιξης έτοιμο 

προς χρήση μέχρι και για διάστημα 2 ημερών.

Άψογη λεία τελική επιφάνεια χωρίς κρατήρες 
ή συννεφάκια που εμφανίζουν τα συνήθη 
υλικά σπατουλαρίσματος

Μοναδική ευκολία στην εφαρμογή και στο στρώσιμο 
απλώνεται με χαρακτηριστική ευκολία στην επιφάνεια χωρίς 
να κρεμάει, να στάζει ή να κουράζει τον σπατουλαδόρο. 

Χαρακτηριστική ευκολία στο τρίψιμο για την τελική 
εξομάλυνση λεπτομερειών που προσδίδει λεία 
υπέρλευκη επιφάνεια. 

Εξαιρετική αντοχή με πολύ καλές γεμιστικές ιδιότητες 
δεν θα ρηγματώσει ακόμα και εάν εφαρμοστεί 
σε πάχος 5mm στο υπόβαθρο. 
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ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ KNAUF

KNAUF DIRECT ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ KNAUF KNAUF DIGITAL

ΒΑ19.GR/10.17/GR

Έχουμε τις απαντήσεις για εσάς.

Αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα ξηράς δόμησης; 
Θέλετε να λάβετε κάποιο από τα πιστοποιητικά μας; Επι-
θυμείτε να λάβετε γενική ενημέρωση για τα συστήματα 
δόμησης Knauf; 

Στείλτε μας το ερώτημά σας στο Knauf Direct (www.knauf.
gr) και το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας 
θα σας απαντήσει άμεσα. Επιλέξτε την κατηγορία του 
ερωτήματος, συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, 
καταχωρήστε το αίτημά σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί 
σας για την επίλυσή του. 

Η εκπαίδευση για την Knauf αποτελεί μια από τις πολυτι-
μότερες αξίες της. Από την ίδρυση της εταιρείας το 1991 
η ανάπτυξή της σε Ελλάδα και Κύπρο βασίστηκε στην 
εκπαίδευση του τεχνικού κόσμου, των συνεργατών, του 
τελικού καταναλωτή και των στελεχών της με γνώμονα την 
αποδοτικότερη χρήση και την αρτιότερη εφαρμογή των 
συστημάτων δόμησης που παράγει. Η Knauf λειτουργεί 
οργανωμένα και πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα σε 
Ελλάδα και Κύπρο, ικανοποιώντας την απαίτηση του τελι-
κού καταναλωτή για εξειδικευμένη κατάρτιση και πιστοποί-
ηση τεχνιτών εφαρμογής των ολοκληρωμένων συστημάτων 
δόμησης.

H Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε. σαν παραγωγός και προμηθευτής δομικών υλικών ευθύνεται μόνο για την ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει. Δεν ασκεί έλεγχο στην τοποθέτηση και εφαρμογή των συστημάτων δόμησης 
και δε φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα κατασκευής τους. Πληροφορίες για την ποσότητα και τον τρόπο κατασκευής προέρχονται από την πείρα της και δεν μπορούν να μεταφέρονται ανεξέλεγκτα σε κάθε κατασκευή 
χωρίς ανάλογη προσαρμογή. Για συνηθισμένες κατασκευές ισχύουν οι σχετικές προδιαγραφές. Στην περίπτωση ειδικών κατασκευών συνιστώνται πειραματικές δοκιμές. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των 
τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της. Απαγορεύεται από το νόμο η μερική ή ολική ανατύπωση αυτού του εντύπου χωρίς γραπτή συγκατάθεση της Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε.

Η στατική επάρκεια και οι ιδιότητες οικοδομικής φυσικής των συστημάτων Knauf, όπως η ηχομόνωση και η πυροπροστασία,
επιτυγχάνονται με την αποκλειστική χρήση όλων των επιμέρους προϊόντων Knauf ή άλλων αυστηρά συστημένων από την Knauf.

ΑΤΤΙΚΗ, BΟΙΩΤΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ: Έδρα & Κεντρικά Γραφεία: Ευριπίδου 10, Τ.Κ. 176 74, Καλλιθέα, Αθήνα. Τηλ.: 210 9310567,9 Fax: 210 9310568
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: Βαλαβάνη 25, Τ.Κ. 413 34, Λάρισα. Τηλ. & Fax: 2410 626636
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: Ηπείρου 27, Τ.Κ. 221 00, Τρίπολη. Τηλ. & Fax: 2710 233662
ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Ραύκου 8, Τ.Κ. 713 04, Ηράκλειο Κρήτης. Τηλ. & Fax: 2810 313818

ΚΥΠΡΟΣ: Knauf Cyprus Limited: Δίπλα από το πρώην Τσιμεντοποιείο Μονής, Πύργος, Τ.Θ.52573, Τ.Κ. 4065, Λεμεσός, Κύπρος.
Τηλ.: 00357 25343371. Fax: 00357 25343346

H Knauf στα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, σας προ-
σφέρει συνεχή ενημέρωση για νέα συστήματα, αλλά και 
ειδήσεις από τον κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα και 
σε όλο τον κόσμο. Για online ενημέρωση επισκεφθείτε 
το blog μας και εγγραφείτε στις ηλεκτρονικές μας εφαρ-
μογές Knauf Cube & Knauf Club. Με την εγγραφή στο 
newsletter της εταιρείας έχετε άμεση ενημέρωση στο 
email σας για τα θέματα που σας αφορούν. Ακολου-
θείστε μας στις online κοινότητες του Facebook, Twitter, 
Instagram και LinkedIn.
Παρακολουθείστε στη σελίδα μας στο YouTube videos 
για την εταιρεία μας, την εφαρμογή των συστημάτων μας 
και τη βέλτιστη χρήση των προϊόντων μας.
Μείνετε συνδεδεμένοι με την εξέλιξη και την καινοτομία 
των συστημάτων δόμησης Knauf.


