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Knauf Goldband RENO 40
Pleistergips 1 p 40 mm in één laag



Van 1 tot 40 mm in één laag



GOldbaNd RENO 40

Van 1 tot 40 mm in één laag

KNauf GOldbaNd RENO 40

Met het nieuwe gipspleister Goldband Reno 40 speelt Knauf sterk in op vraag naar een efficiënt 
stukadoorsgips dat met één laag oneffenheden tot 40 mm uitvlakt alsook kleine én grotere gaten 
kan opvullen. Een gegeven dat veelvuldig voorkomt bij renovatiewerken. 
Het is niet ongewoon dat bij het plaatsen van nieuwe ramen de dagkanten grote verschillen 
vertonen of het uitvullen van leidingsleuven heel wat pleistermortel vergt. Meestal krijg je bij het 
opvullen van grotere verschillen te maken met uitzakken, waardoor je meerdere lagen moet 
toepassen. 
Dat soort tijdverlies is nu van de baan, met een makkelijke handmatige verwerking, een 
gelijkmatige uitharding en een uiterst glad eindresultaat. 
Goldband Reno 40 is een primeur op de Belgische markt. 
Het eerste gipspleister dat ondergrondverschillen van 1 tot 40 mm in één arbeidsgang nivelleert.

TEchNischE GEGEvENs

NBN EN 13279-1 B4 – 50 – 2

Volumieke massa van materiaal in poedervorm +/- 700kg/m³

Brandreactie (Euroklasse) A1

Buigweerstand ≥ 1.0 N/mm²

Drukweerstand ≥ 2.0 N/mm²

Waterdampdiffusieweerstandscoëfficiënt µ 10 volgens NBN EN 12524

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ 0.3 W/(mK) volgens NBN EN 12524

Rendement 11.6m²/100kg

Verbruik voor laagdikte van 10 mm 8.6kg/m²

KENmERKEN EN vOORdElEN

n  Eenvoudige en lichte verwerking  
in één enkele laag

n  Voor dunne en grote laagdiktes,  
van 1 tot 40 mm

n  Zeer goede stabiliteit en hechting,  
ook in grote laagdiktes

n  Zeer glad eindresultaat
n  Voor wanden en plafonds in binnenbereik
n  Ideaal voor renovaties en herstellingen, 

voor ruwe en onregelmatige ondergronden
n  Geschikt voor een afwerking met verf,  

behang of tegels
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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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