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Technické údaje Způsob použití Vlastnosti

Výrobek
Zpracování/teplota podkladu nad +10 ˚C	
Doba zpracovatelnosti od nasypání	
 cca 45 min.	
 do začátku	
 tuhnutí
Spotřeba cca 0,3 kg/m²	
	 v	závislosti	
	 na	podílu	spár

Skladovatelnost
v suchu, na dřevěném roštu, skladovatelnost	
cca 6 měsíců.

Speciální stěrková hmota pro tmelení sádrových 
desek Knauf. Je určena pro vnitřní použití.
 vyrovnání nerovností ploch

Jednoznačné přednosti:
 připravena pro namíchání, při rozmíchání	
 se netvoří hrudky
 dobrá přilnavost
	 smetanová	konzistence
 lze snadno brousit brusným papírem
 rychle zasychá a vytváří pevný povrch
 dobrý stupeň vyplnění

Uniflott
Spárovací hmota
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Právo technické změny vyhrazeno. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být 
dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf, nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez 
dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Všechna práva vyhrazena. Změny, přetisk a fotomechanická reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu firmy Knauf.

Knauf Praha s.r.o., Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949, PSČ 197 00. Telefon: +420 272 110 111

Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě,  
že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.
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Pracovní postup
Příprava:
Nasypte max. 2,5 kg Knauf Uniflott do cca 1,2 l čisté vody. Vodu 
nechte 2–3 minuty nasáknout, důkladně míchejte bez přidávání 
dalších přísad, dokud nedosáhnete smetanové konzistence. 
Pro přípravu používejte pouze čistou vodu, nádobu a nástroje.

Postup při použití:
Uniflott zatlačte špachtlí, do spáry a ihned vyhlaďte. Stěrkou 
zakryjte i upevňovací prvky (šrouby). Po 40 minutách odstraňte 
přebytečný materiál. Při druhém nanášení vyrovnejte širokou 
špachtlí stěrkovou hmotu do roviny s povrchem obkladu. Tuh-
noucí materiál již nezpracovávejte. Drobné nerovnosti vyrovnej-
te až po úplném vyschnutí speciální brusnou síťkou nebo brus-
ným papírem (zrnitost cca 80).

Balení
pytel 5 kg EAN 4006379019342 Výrobní č. 0003653


