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Περιγραφή προϊόντος Πεδία εφαρμογής Ιδιότητες και προστιθέμενη αξία
Η Knauf Fina είναι ένας υπέρλευκος στόκος σπα-
τουλαρίσματος εσωτερικής χρήσης σε μορφή 
σκόνης με βάση το πολυμερές οξικού βινυλίου 
και μεγάλο χρόνο εργασιμότητας. Το υλικό κατα-
τάσσεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ13963 στην 
κατηγορία 3 Α.

Στοιχεία παραγγελίας:
25 kg σακί
Κωδικός προϊόντος 601037

Αποθήκευση:

Η Knauf Fina φυλάσσεται σφραγισμένη στην 
αρχική της συσκευασία σε στεγασμένο προ-
στατευμένο από την υγρασία χώρο. Κτυπημένα 
ή ανοιγμένα σακιά θα πρέπει να σφραγίζονται 
αεροστεγώς και να χρησιμοποιούνται πρωτί-
στως.  Το προϊόν μπορεί να αποθηκευθεί για 
περίπου 12 μήνες. 

Η Knauf Fina είναι ένας υπέρλευκος στόκος 
σπατουλαρίσματος για φινίρισμα εσωτερικών 
επιφανειών τοιχοποιιών και οροφών από:
■ Γέμισμα και φινίρισμα εσωτερικών επιφα-

νειών τοιχοποιιών και οροφών από παραδο-
σιακό τσιμεντοσοβά

■ Φινίρισμα εσωτερικών επιφανειών τοιχοποι-
ιών και οροφών από γυψοσοβά

■ Γέμισμα και φινίρισμα εσωτερικών επιφα-
νειών τοιχοποιιών και οροφών εμφανούς ή 
άγριας επιφάνειας μπετόν

■ Φινίρισμα εσωτερικών επιφανειών τοιχοποι-
ιών και οροφών ξηράς δόμησης

■ Γέμισμα και φινίρισμα εσωτερικών επιφα-
νειών τοιχοποιιών και οροφών πορώδους 
σκυροδέματος

■   Ανακαινίσεις παλαιών βαμμένων τοιχοποιιών

■  Υπέρλευκο χρώμα
■  Ιδανική λεία τελική επιφάνεια
■  Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας
■  Εξαιρετική εργασιμότητα
■  Χαμηλή συρρίκνωση
■  Εύκολο τρίψιμο
■  Κατάλληλο για γέμισμα ανωμαλιών
■  Εφαρμογή με σπάτουλα, με ρολό ή με μηχανή 

airless
■  Ευκολία απλώματος χωρίς να κρεμάει ή να 

στάζει
■  Εξαιρετική ποιότητα επιφάνειας χωρίς φου-

σκάλες κρατήρες ή συννεφάκια
■  Επαναχρησιμοποίηση μετά από περ. 2 ημέρες

Συστήματα 
επεξεργασίας επιφανειών

Knauf Fina Extra White
Υπέρλευκος στόκος σπατουλαρίσματος για εσωτερικούς χώρους
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Knauf Fina Extra White
Υπέρλευκος στόκος σπατουλαρίσματος για εσωτερικούς χώρους 

Εφαρμογή
Προετοιμασία Υποβάθρου
Το υπόβαθρο πρέπει να είναι σταθερό, χωρίς 
σαθρά σημεία, συμπαγές, στεγνό, καθαρό και 
απαλλαγμένο από σκόνες , χρώματα, λάδια κτλ. 
Στην περίπτωση ανακαίνισης παλαιών βαμ-
μένων τοιχοποιιών θα πρέπει η επιφάνεια να 
ξυστεί, να καθαριστεί και να ασταρωθεί με Knauf 
Tiefengrund πριν την εφαρμογή της Knauf Fina.

Ανάμιξη
Η Knauf Fina αναμιγνύεται εύκολα με νερό σε 
αναλογία 0,3ml/kg και δημιουργεί έναν ευκο-
λοδούλευτο πολτό που εφαρμόζεται εύκολα 
σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές όλων των 
συνήθη υποβάθρων. Η ακριβής ποσότητα νερού 
υπόκειται στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες και 
συνθήκες εφαρμογής. Χάρη στην ειδική σύνθεση 
του υλικού η ανάμιξή του με το νερό αποδεικνύε-
ται εξαιρετικά εύκολη είτε με το χέρι, είτε με ανα-
δευτήρα σε χαμηλές στροφές χωρίς να δημιουρ-
γούνται σβόλοι ή φουσκάλες.Η ανάμιξη με άλλα 
υλικά να αποφεύγεται καθώς ενδέχεται να αλλοι-
ωθούν σημαντικά οι ιδιότητες του προϊόντος.

Εφαρμογή
Η Knauf Fina προορίζεται για χρήση σε εσω-
τερικούς χώρους και εφαρμόζεται σε τοιχο-
ποιίες και οροφές, σε οποιοδήποτε απορρο-

φητικό ή μη υπόβαθρο (τσιμεντοσοβάς, γυψο-
σοβάς, μπετόν, γυψοσανίδα, πορώδες σκυ-
ρόδεμα κλπ). Χρησιμοποιείται για στοκάρι-
σμα, σπατουλάρισμα, γέμισμα, ανακαίνιση 
παλαιών βαμμένων τοιχοποιιών και γενικά για 
την εξομάλυνση κάθε εσωτερικής τοιχοποιίας ή 
οροφής. Η Knauf Fina αφού αναμιχτεί με νερό 
εφαρμόζεται στο υπόβαθρο με σπάτουλα ή με 
ρολό, απλώνεται με χαρακτηριστική ευκολία 
στην επιφάνεια χωρίς να κρεμάει, να στάζει ή 
να κουράζει τον τεχνίτη. Λόγω της ειδικής σύν-
θεσής της προσδίδει άψογη τελική επιφάνεια 
εξαφανίζοντας φουσκάλες, κρατήρες ή συννε-
φάκια που εμφανίζουν τα συνήθη υλικά σπα-
τουλαρίσματος.
Η Knauf Fina παρουσιάζει πολύ καλές γεμιστι-
κές ιδιότητες αφού δεν θα ρηγματώσει ακόμα και 
εάν εφαρμοστεί σε πάχος 5mm στο υπόβαθρο. 
Εφόσον για το επιθυμητό αποτέλεσμα απαιτεί-
ται δεύτερη στρώση τότε αυτή μπορεί να εφαρ-
μοστεί αφού «τραβήξει» η πρώτη (μετά από 2-3 
ώρες), χωρίς τρίψιμο και αστάρωμα. Παράλ-
ληλα, η χαμηλή συρρίκνωση που παρουσιάζει 
το υλικό συμβάλει τα μέγιστα στο υψηλής ποι-
ότητας τελικό αποτέλεσμα. Η τελική επιφάνεια 
που δημιουργείται είναι πολύ λεία, υπέρλευκη 
και τρίβεται με χαρακτηριστική ευκολία για την 
τελική εξομάλυνση λεπτομερειών.

Χρόνος εφαρμογής
Η Knauf Fina παραμένει εργάσιμη για πολύ 
μεγάλο χρονικό διάστημα αφού μετά την ανά-
μιξη της με νερό, το ομοιογενές μίγμα μπορεί να 
παραμείνει στον κουβά ανάμιξης έτοιμο προς 
χρήση μέχρι και για διάστημα 2 ημερών. Με 
αυτόν τον τρόπο περιορίζεται αισθητά η φύρα 
στο εργοτάξιο καθώς ο χρήστης έχει τη δυνατό-
τητα να αποθηκεύσει το αναμεμειγμένο υλικό και 
να το επαναχρησιμοποιήσει τις επόμενες ημέ-
ρες. Μετά από κάθε ανάμιξη με νερό το υλικό θα 
πρέπει να αναδεύετε καλά.
Παράλληλα, μοναδικό πλεονέκτημα της Knauf 
Fina είναι η μεγάλη εργασιμότητα του υλικού 
στην εφαρμοσμένη επιφάνεια. Από τη στιγμή 
που θα εφαρμοστεί το υλικό στον τοίχο ή στην 
οροφή υπάρχει διαθέσιμος χρόνο 30 λεπτών για 
τελικές διορθώσεις.

Θερμοκρασία εφαρμογής
Η Knauf Fina πρέπει να εφαρμόζεται εσωτερικά 
όταν η θερμοκρασία του χώρου βρίσκεται μεταξύ 
+5οC έως +35οC.

Κατανάλωση
Η κατανάλωση του υλικού κυμαίνεται από 1,0 – 
1,2 kg/m2 ανά mm πάχους στρώσης ανάλογα με 
την υπό επεξεργασία επιφάνεια.

Ιδιαίτερα στοιχεία
Η Knauf Fina δεν πρέπει να αναμιγνύεται με 
άλλα υλικά. Τα εργαλεία και τα μηχανήματα μετά 
τη χρήση τους πρέπει να καθαρίζονται με νερό 
πριν το υλικό στεγνώσει. Για εφαρμογή του υλι-
κού σε παχύτερες στρώσεις πρέπει να λάβουμε 
υπόψη τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος, διότι 
έχουν άμεση σχέση με τον χρόνο εργασιμότητας.
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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.BA15.GR/06.17/GR

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όψη υλικού: Σκόνη
Χρώμα: Υπέρλευκο
Οσμή: Άοσμο
Ειδικό βάρος: 1,6 gr/cm³
Πυκνότητα: 1,4-1,8 kg/l
Υδατοδιαλυτότητα: 0,16 g/100g
Περιεχόμενο πτητικών οργανικών ουσιών (VOC): <2g/l
Μέγιστη διάμετρος κόκκου: 120μm
Αναλογία μίξης: 25kg Knauf Fina με 7-8lt νερό (0,3ml/kg)
Θερμοκρασία εφαρμογής: +5οC έως +35οC
Χρόνος ζωής στο δοχείο: έως 2 ημέρες
Πάχος εφαρμογής ανά στρώση: 2-3mm (ανάλογα με το υπόβαθρο)
Μέγιστο συνολικό πάχος: 5mm
Βάψιμο ή τοποθέτηση ταπετσαρίας: 24h (σε κανονικές συνθήκες)


