
Gipsen         02/2011

Knauf Multi-Finish
Gipsgebonden dunpleister

knauf.indd   2 17/02/11   10:38



Knauf Multi-Finish

Universeel inzetbaar

Als vooraanstaand merk in de afwerkbranche, is Knauf steeds op zoek naar innovaties en vernieuwingen om u een nog 
betere service te bieden in het vinden van hoogwaardige en praktische oplossingen.

Daarom stellen we u graag Knauf Multi-Finish voor. 
Dé gipsgebonden dunpleister die een onberispelijke basis legt voor diverse bekledingen waarvan het eindresultaat de 
uitstraling van een ruimte mee bepaalt. 

Naast het efficiënt uitvlakken van onregelmatige en ruwe oppervlakken, het bepleisteren van zuigend beton en het 
vullen van voegen tussen betonelement, is Knauf Multi-Finish ook ideaal voor het pleisteren van grote oppervlakken in 
gipsplaten. In dit laatste geval is een voorbehandeling met de grondering PG 2 noodzakelijk om de hechtkracht nóg 
te verhogen. 

Technische gegevens

DIN EN 13279

Volumieke massa van materiaal in poedervorm 1000 kg/m³

Volumieke massa van uitgedroogd pleister 920 kg/m³

Kogeldrukhardheid > 6 N/mm²

Buigtreksterkte > 1 N/mm²

Dampdiffusieweerstandsgetal µ 8

Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,35 W/mK

Verbruik bij laagdikte van 1,0 mm 1,0 kg/m²

Verbruik bij laagdikte van 2,0 mm 2,0 kg/m²
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Voordelen

 Glad eindresultaat
 Universeel gebruik
 Zeer dunne afwerking 

mogelijk
 Zeer hoog rendement

Kenmerken

 In poedervorm, mengklaar
 Manuele verwerking
 Universeel gebruik 
 Snelle droging en zeer soepel
 Dunne afwerking van 0 tot 7 mm mogelijk
 Verrijkt met kunststof
 Klontervrije aanmaak
 Verwerkingstijd van ca. 1 uur
 Verpakt in zakken van 25 kg
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Knauf 
Rue du Parc Industriel 1
B-4480 Engis
T +32 4 273 82 00
F +32 4 273 83 30

04-273 83 11

info@knauf.be

www.knauf.be

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 tech-
nische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle re-
chten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs 
gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.  
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