
NIEUW
Knauf AquaStuc® gipspleister

Speciaal voor natte ruimtes

6x meer 

waterafstotend



Knauf AquaStuc®

Uw Knauf gipspleister speciaal voor natte ruimtes

Een geweldige oplossing

Een gipspleister voor natte  
woonruimtes

Knauf AquaStuc® gipspleister is een éénlagig basis- 
en afwerkpleister in één. Ideaal voor wanden in natte 
woonruimtes die niet of gedeeltelijk worden betegeld. 
Het is niet nodig om wanden zonder tegels namelijk 
apart af te werken zoals bij cementpleisters wel het 
geval is. 

Knauf AquaStuc® is een gipspleister speciaal 
ontwikkeld voor natte ruimtes. Deze nieuwe gipspleister 
is bijna 6 keer meer waterafstotend dan een standaard 
gipspleister. Het gips biedt dan ook meer zekerheid 
tegen spatwater en is daarom ideaal voor pleisterwerk 
in badkamers, keukens, toiletruimtes en garages.

Speciaal voor  

natte ruimtes

6x meer 

waterafstotend

Basis- en  afwerkpleister in één
karakteristieke grijs / groene kleur



Verpakking 25 kg/zak (40 st/pal)

Verbruik Ca. 9,4 kg/cm

Laagdikte Min. 10 mm

Verwerkingstemp. Min. + 5 °C

EAN-code 5413503589074

Artikelnummer 00536928

Knauf AquaStuc®

Specificaties Verwerking

Alle voordelen op een rijtje

Het gipspleister AquaStuc® is handmatig of 
machinaal met een gipsspuitmachine te verwerken. 
Het product kan toegepast worden op alle steenachtige 
ondergronden. Bovendien is dit product geschikt voor 
pleisterdragers, Stucplaten en Stucanet. 
Meer info? Check dan zeker onze technische fiche, 
raadpleeg uw Knauf afgevaardigde of neem contact op 
met onze technische dienst.

Bijna 6 keer meer bestand tegen water dan een standaard gipspleister
Spatwaterbestendig
Basis- én afwerkpleister (éénlagig)
Snelle en gemakkelijke verwerking
Ideaal in combinatie met alle Knauf primers voor gipspleisters
Eenvoudig bekomen van een gladde of the betegelen afwerking
Gemakkelijk te herkennen aan zijn grijs / groene kleur



KNAUF DIRECT KNAUF DIGITAAL SALESTEAM

Technische vragen over onze 
Knauf producten of systemen? 
Neem dan contact op met onze 
technische dienst. Zij stellen alles 
in het werk om u zo snel mogelijk 
een accuraat antwoord te geven.

> Tel.:   +32 (0)4 273 83 02 
> E-mail:  technics@knauf.be

Wenst u snelle en efficiënte 
informatie over onze producten 
of/en systemen? Raadpleeg 
dan onze verschillende digitale 
kanalen. Naast een website, vindt 
u ons ook terug op de meest 
courante Sociale Media.

> Web:  www.knauf.be    
> E-mail:  info@knauf.be 
> Like our social media

Bent u een professional en zijn uw 
vragen eerder commercieel  van 
aard? Neem dan in eerste instantie 
contact op met uw handelaar. 
Ook de vertegenwoordigers van 
Knauf weten zeker raad. Zijn of 
haar gegevens nodig? Neem dan 
contact op met onze helpdesk.

> Tel.:   +32 (0)4 273 83 11 
> E-mail:  info@knauf.be

Knauf België 
Rue du Parc Industriel, 1 
B-4480 Engis

Deze brochure heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige 
versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van 
kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden 
u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de 
informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van 
fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.  
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Maak gebruik van de waardevolle 
service bij Knauf

Ontdek ons op YOUTUBE
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