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Knauf DUO Light
Gloednieuw, superlicht basispleister



SUPERLICHT BASISPLEISTER

KNAUF DUO Light

SUPERLICHT BASISPLEISTER VOOR 2-LAGIGE BEPLEISTERING

Werkt u met een tweelagig pleistersysteem? Goed nieuws! Knauf DUO Light is voortaan ook 
beschikbaar in zakken van 25 kilogram.
Knauf DUO Light is al langer verkrijgbaar in bulk en silo als basispleister voor wanden en 
plafonds in binnenbereik.
Het is geschikt voor alle minerale, ruwe en zuigende ondergronden, zoals metselwerk in blokken 
of stenen, beton en cellenbeton. Maar ook meer specifieke pleisterdragers zijn mogelijk. Denk 
maar aan de gegalvaniseerde pleisterdrager Knauf Stucanet.
Dient afgewerkt te worden met een dunpleister, zoals Knauf Fix & Finish en Knauf Finish 2.

Superlichte basis
Met een rendement van ca. 7 kg/m² voor een pleisterdikte van 10 mm behaalt Knauf DUO Light 
het beste resultaat op de markt. Bovendien is het eenvoudig en licht te verwerken, in één enkele 
laag. En dat zowel manueel als machinaal.
Na 24 uur kan u de pleisterlaag nog makkelijk corrigeren met een pleisterschaaf.
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KNAUF DUO Light

SUPERLICHT BASISPLEISTER

KNAUF DUO Light

EN 13279-1 B4 / 50 / 2

Volumieke massa van het droge pleister +/- 700 kg/m³

Buigweerstand ≥ 1.0 N/mm²

Drukweerstand ≥ 2.0 N/mm²

Waterdampdiffusieweerstandscoëfficiënt µ 10 volgens EN 12524

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ 0.3 W/(mK) volgens EN 12524

Brandreactie (Euroklasse) A1

Vebruik (bij laagdikte van 10 mm) ca. 7,0 kg/m²

EIGENSCHAPPEN

n  Eenvoudige en licht verwerking
n  ECOgypsum Inside
n  Manuele en machinale verwerking
n  Uitzonderlijk hoog rendement, laag verbruik
n  Waterdampopen
n  Voor wanden en plafonds in binnenbereik
n  Geschikt voor een afwerking met 

gipsgebonden dunpleisters
n  Eveneens voor een afwerking met tegels
n  Na ca. 24 uur nog corrigeerbaar met 

behulp van een gipsschaaf

Tip voor de afwerking : 
De dunpleisters Knauf Fix & Finish en Knauf Finish 2. 
Ziet u liever een betegeling? Ook dat gaat perfect na 
een voorbehandeling met een gepaste primer.

Bent u een stukadoor ?
Registreer u dan op www.mijnstukadoor.be



04-273 83 11

www.knauf.be

info@knauf.be

Deze brochure heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle 
vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste 
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 voor- 
behouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, 
vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.
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