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Knauf ECOfin
Glad afwerken hoeft niet moeilijk te zijn 

GladwEG EENVOUdIG



Knauf ECOfin
Knauf introduceert met fierheid het nieuwe gipspleister ECOfin. 
Gestoeld op onze jarenlange ervaring in de sector, zal Knauf 
ECOfin zich vrij snel onderscheiden door zijn verwerkings-
gemak maar zeker ook door zijn afwerkingsgraad.

Snelheid en precisie zijn alles in een vak als het uwe. Maar 
hoe snel en nauwkeurig u ook werkt, het ene gipspleister is het 
andere niet. Net daarom lanceerde Knauf ECOfin. 

Met dit innoverende hand- en spuitgips, gemaakt volgens de 
ECOgypsum-principes, maakt u gladweg het verschil. Niet 
alleen licht en eenvoudig om aan te brengen, maar ook nog 
eens met een uitzonderlijk glad eindresultaat. Perfectie in één 
vloeiende beweging, dus. 

Mag het voor u ook zo gladjes gaan?



Kenmerken
• Uitzonderlijk glad eindresultaat
• ECOgypsum Inside
• Lichte en eenvoudige verwerking, 

manueel of machinaal
• Optimaal rendement 
• Dampdiffusieopen materiaal 
• Verzekert de luchtdichtheid 
• Kan gestructureerd worden 
• Gelijkmatig verhardend 
• Lange verwerkingstijd 
• Romig 

Technische gegevens
EN 13279-1 B4 / 50 / 2

Volumieke massa van het droge pleister +/- 1000 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

Verbruik per cm laagdikte +/- 8,3 kg/m²

www.mijnstukadoor.be
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Website: www.knauf.be

E-mail: info@knauf.be

Fax: 04-273 83 30

Tel.: 04-273 83 11

Knauf
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 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 voorbehouden. Wijzigingen en overname 
van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de 
uitdrukkelijke toestemming van Knauf.


