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PROPAINT ®

The Ar t  of  F inishing

Plamuren voor 
professionele schilders
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EENVOUDIG EN EFFICIENT

OVER KNAUF

Knauf is producent van innoverende afbouw- en isolatiematerialen, systemen en gereedschap die 
een veelzijdige toepassing vinden in de nieuwbouw, renovatie en restauratie. Met meer dan hon-
derd productievestigingen over de hele wereld levert Knauf complete oplossingen voor wanden, 
plafonds en vloeren. Een perfecte afwerking en de doordachte montagetechniek van Knauf-syste-
men staan garant voor professionele bouwresultaten die voldoen aan alle technische voorschriften 
en architectonische wensen. Het familiebedrijf Knauf, dat in 1932 in Duitsland werd opgericht, 
heeft van gips een onmisbaar materiaal gemaakt binnen het domein van de afwerking van gebou-
wen. Met de jaren heeft het aanbod van Knauf de professionals over de hele wereld overtuigd. 
Ondertussen is het assortiment aanzienlijk uitgebreid en staat Knauf gekend als wereldspeler in 
zijn sector. 
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KNAUF PROPAINT

PROPAINT 

De ontwikkeling van een professioneel assortiment plamuren voor schilders 
is geen louter toeval, maar de logische resultante van de evolutie van een 
familie, de Knauf familie.
Van de ontginning en exploitatie van gips tot de ontwikkeling en de 
fabricage van hoogwaardige gipspleisters voor de binnenafwerking is 
slechts één stap. 
De schilder geeft aan de ondergrond zijn uiteindelijke uitstraling, dus moet 
hij zich kunnen verlaten op kwaliteitsproducten. Een gamma plamuren 
diende daarvoor op punt gesteld te worden worden dat kon beantwoorden 
aan zijn verwachtingen en zich op technisch vlak onderscheidt om alle 
werfsituaties aan te kunnen zonder daarvoor het keuzeproces onnodig te 
bemoeilijken.
Het PROPAINT gamma is samengesteld uit gebruiksklare pasta’s. De ideale 
oplossing voor projecten waar een goede voorbehandeling gewenst is en 
tegelijk de technische en economische productvoordelen volledig tot hun 
recht komen. Het aanbrengen met een pleistermes, het glad zetten, de ver-
werking met de rol of met een airless-installatie waarbij de consistentie van 
het product aangepast kan worden, alles staat in functie van de specifieke 
werfomstandigheden. Het is dus logisch dat de verwerker en ook zijn 
gezondheid centraal staan. De verpakkingen werden aangepast en de 
samenstelling van het product zo ontwikkeld dat zij inzake VOC-emissies tot 
de hoogste klasse A+ (*) horen.
De ALL IN ONE van PROPAINT is daarenboven het product dat prat kan 
gaan op zijn gebrevetteerde formulering ‘’DUST CONROL’’ wat het comfort 
van de schilder aanzienlijk verbetert en het welzijn van de bewoners veilig 
stelt. Om zo compleet mogelijk te zijn, werd aan het PROPAINT gamma 
poedervormige pleisters toegevoegd die instaan voor het vullen van grote 
reparaties waardoor volledige en compatibele oplossingen aangeboden 
worden. Ook via de site knaufpropaint.be wil Knauf zijn interactie met de 
verwerkers optimaliseren en hen alle nuttige en de actueelste informatie ter 
beschikking te stellen. Ons objectief is zo dicht mogelijk naast de schilder 
te staan, hem vooruit te helpen en te adviseren. Kortweg de hoogste voldoe-
ning bieden.

THE ART OF FINISHING

PROPAINT ALL IN ONE

Lichte, multifunctionele 
plamuur 
- Diverse ondergronden 
- Gipsplaatvoegen
- Bijwerken en glad zetten
- Gebruiksklaar 
- 5 l en  10 l
- F1, F2a, F2b, F3

PROPAINT COMFORT

Eindplamuur 
-  Afwerking gipsplaatvoegen, 
glad zetten en als schraaplaag

- Gebruiksklaar
- 5 l en 10 l
- F2a, F2b, F3

PROPAINT FINITURA

Hoogwaardig 
eindplamuur
- Glad zetten en als schraaplaag
- Gebruiksklaar
- 6 kg
- F2b, F3

PROPAINT ROLL & SPRAY

Lichte speciaalplamuur 
- Voor airless en rol 
- Gebruiksklaar
- 17 l
- F2b, F3

(*) Conform het Franse classificatiesysteem die de aanwezigheid van VOC’s in de lucht meet gedurende 28 dagen.
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MULTIFUNCTIONEEL LICHT PLAMUUR

PROPAINT ALL IN ONE

MULTIFUNCTIONEEL LICHT PLAMUUR VOOR DIVERSE ONDERGRONDEN 

Lichte, gebruiksklare plamuur voor schilders, bestemd voor het plaatsen 
van wapeningsvoegen en de afwerking van gipsplaten. Mede dankzij 
zijn superieur rendement en het gebruiksgemak is de pasta bijzonder 
geschikt voor het bijwerken en glad zetten van gebruikelijke ondergron-
den in de bouw.
PROPAINT ALL IN ONE beschikt over de gebreveteerde formulering DUST 
CONTROL dat instaat voor een groter werkcomfort tijdens het schuren. 
De stofdeeltjes hechten niet langer op de ondergrond, blijven niet langer 
zweven en vallen onmiddellijk aan de voet van de wand.
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PROPAINT ALL IN ONE
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Productvoordelet
n  Handmatige en machinale verwerking
n  Hoog rendement
n  Economisch
n  Geen krimp bij het drogen
n  Kleurt wit en mat uit 
n  DUST CONTROL – Gebreveteerde formulering

Toepassingsgebieden
Knauf PROPAINT ALL IN ONE beantwoordt perfect aan alle ver-
eisten vervat in de verschillende afwerkingsgraden. Eindafwer-
kingen die gebruikelijk zijn in nieuwbouw en renovatie. Naast 
deze courante ondergronden, is het product tevens geschikt voor 
het plamuren van glasvezel, oude verflagen en sierpleisters.

Verwerking
Het pleister kan aangebracht worden met gebruikelijk gereed-
schap zoals voegspatel, brede spatel, pleistermes, maar tevens 
verdund met rol of airless-installatie. Zijn gemakkelijke toepassing 
verlicht aanzienlijk het dagelijks werk van de schilder. Eens droog 
dient het plamuur slechts lichtjes geschuurd te worden voordat 
deze bekleed wordt met behangpapier of diverse verftypes.

Verbruik
Afwerkingsgraden (AK-kant)
F1 : ca. 180 g/m²
F2a : ca. 30 g/m²
F2b : ca. 300 g/m²
F3 : ca. 1,1 kg/m²/mm

Aanbevelingen
De plamuur voor gebruik doorroeren. 
Om het afwerkingsniveau op te voeren 
of het drogen te versnellen, is het aan-
bevolen om twee dunne lagen aan te 
brengen i.p.v. één dikkere laag. 
Gebruik heel fijn schuurpapier. Om 
gaten en barsten te vullen, gebruik 
Knauf Multi-Finish of Snelgips uit ons 
poedergamma.
Niet verwerken bij temperaturen lager 
dan + 5 °C en hoger dan + 30 °C.
 

Verpakkingen
Emmer van 5 l (4,75 kg) 
Art.nr. 00455273
Emmer van 10 l (9,50 kg)
Art.nr. 00455272

F2a F2b F3F1

Arch. bur. Valentiny
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EINDPLAMUUR

PROPAINT COMFORT

EINDPLAMUUR

Gebruiksklaar schildersplamuur om onder andere voegen van gipspla-
ten glad te zetten. Het product kan eveneens ingezet worden als dunne 
schraaplaag op verschillende ondergronden in de bouw.
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PROPAINT COMFORT

F2a F2b F3F1

Productvoordelen

n  Handmatige en mechanische verwerking
n  Glad
n  Zeer goede hechting
n  Geringe krimp bij het drogen
n  Wit eindresultaat 
n  Grote hardheid

Toepassingsgebieden
Knauf PROPAINT COMFORT beantwoordt perfect aan alle vereis-
ten vervat in de verschillende afwerkingsgraden. De plamuur laat 
kwaliteitsuitvoeringen toe in nieuwbouw en renovatie. Hecht op 
gebruikelijke ondergronden zoals cement, beton, cellenbeton, 
gips, oude verflagen, glasvezel en sierpleisters.

Verwerking
Het pleister kan aangebracht worden met gebruikelijk gereed-
schap zoals brede spatel, pleistermes, maar enigzins verdund 
ook met een airless-installatie. Eens droog dient het plamuur 
slechts lichtjes geschuurd te worden voordat deze bekleed wordt 
met behangpapier of diverse verftypes.

Verbruik
Afwerkingsgraden
F2a : ca. 40 g/m²
F2b : ca. 350 g/m²
F3 : ca. 1,65 kg/m²/mm

Aanbevelingen
Het plamuur voor de verwerking door-
roeren. In functie van de geplande 
werken, een klein deel water toevoe-
gen, is toegelaten. Voor eventuele 
schuurwerken, is het gebruik van 
schuurpapier van het type 180 tot 220 
aangeraden.
Niet verwerken bij temperaturen lager 
dan + 5 °C en hoger dan + 30 °C.
 

Verpakking
Emmer van 5 l (7 kg)  
Art.nr. 00455312
Emmer van 10 l (12 kg)  
Art.nr. 00455314

Projectwoning Thermo Efficace®

Arch. bur. B2
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HOOGWAARDIG EINDPLAMUUR

PROPAINT FINITURA

HOOGWAARDIG EINDPLAMUUR

Dunne, gebruiksklare schildersplamuur bestemd als schraaplaag of voor 
het glad zetten voor het aanbrengen van verven en gesatineerde of 
glanzende lakverven. Ook geschikt voor de meeste ondergronden in de 
bouw.
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PROPAINT FINITURA

F2a F2b F3F1

Productvoordelen
n Handmatige verwerking
n Gering verfgebruik
n Uitstekend dekvermogen
n Heel glad en vet
n Kleurt wit en mat uit 
n Uitzonderlijke eindhardheid

Toepassingsgebieden
Knauf PROPAINT FINITURA beantwoordt perfect aan alle vereis-
ten vervat in de verschillende afwerkingsgraden. Eindafwerkin-
gen die gebruikelijk zijn in nieuwbouw en renovatie. Ideaal om 
lichte gebreken op oude verflagen weg te werken. Geschikt voor 
nieuwe en oude ondergronden die vooraf ontvet en stofvrij zijn 
gemaakt. Het product kan eveneens ingezet op reeds vlak gezette 
cementlagen, cellenbeton, beton, gips en oude verflagen.

Verwerking
Het plamuur met het pleistermes verwerken. Niet gebruiken op 
behangpapier. Knauf PROPAINT FINITURA wordt in lagen van 
0 à 1 mm aangebracht. Voor grotere diktes in meerdere lagen 
werken.

Verbruik
Aafwerkingsgraad
F2b : 300 tot 450 g/m²
F3 : 800 g tot 1,1 kg/m²/mm

Aanbevelingen
Om het afwerkingsniveau op te voeren 
of het drogen te versnellen, is het aan-
bevolen om twee dunne lagen aan te 
brengen i.p.v. één dikkere laag. 
Gebruik schuurpapier van het type 
180 à 220. Om gaten en barsten te 
vullen, raden wij Knauf Multi-Finish of 
Snelgips uit ons poedergamma te 
gebruiken.
Niet verwerken bij temperaturen lager 
dan + 5 °C en hoger dan + 30 °C.
 

Verpakking
Emmer van 6 kg
Art.nr. 00455316

Projectwoning Thermo Efficace®

Arch. bur. B2
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LICHTE SPECIAALPLAMUUR

PROPAINT ROLL & SPRAY

LICHTE SPECIAALPLAMUUR

Lichte, gebruiksklare schildersplamuur bestemd als schraaplaag of voor 
het glad zetten voor het aanbrengen van verven en gelijmde bekledingen. 
ROLL & SPRAY is klaar om verwerkt te worden met een airless-installatie 
of met een rol.
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PROPAINT ROLL&SPRAY

F2b F3

Productvoordelen
n  Handmatige en machinale verwerking
n  Groot gebruiksgemak
n  Heel goede hechting
n  Economisch
n  Kleur wit en mat uit 

Toepassingsgebieden
Knauf PROPAINT ROLL & SPRAY beantwoordt perfect aan alle 
vereisten vervat in de verschillende afwerkingsgraden. Eindaf-
werkingen die gebruikelijk zijn in nieuwbouw en renovatie. 
Geschikt voor nieuwe en oude ondergronden die vooraf ontvet 
en stofvrij zijn gemaakt. Het product kan eveneens ingezet op 
cementlagen, vlak gezette cellenbeton, metselstenen, gips, 
cementvezel, oude verflagen en sierpleisters.

Verwerking
Het plamuur dient aangebracht te worden met een airless-installa-
tie of rol van 12 mm. Voor meer efficiëntie, brengen het plamuur 
aan met de rol om deze daarna glad te zetten met een pleister-
mes. Voor bekledingen in glasvezel of bij sierpleisters steeds in 
twee lagen werken. Knauf PROPAINT ROLL & SPRAY wordt in 
lagen tot 3 mm aangebracht. Voor grotere laagdiktes in meer-
dere lagen werken.

Verbruik
Afwerkingsgraden
F2b : ± 300 tot 450 g/m²
F3 : ± 1,1 kg/m²/mm

Aaanbevelingen
Om het afwerkingsniveau op te voeren 
of het drogen te versnellen, is het aan-
bevolen om twee dunne lagen aan te 
brengen i.p.v. één dikkere laag. 
Gebruik schuurpapier van het type 
180 à 220. Om gaten en barsten te 
vullen, raden wij Knauf Multi-Finish of 
Snelgips uit ons poedergamma te 
gebruiken.
Niet verwerken bij temperaturen lager 
dan + 5 °C en hoger dan + 30 °C.
 

Verpakking
Emmer van 17 l (16 kg)  
Art.nr. 00455315

Projectwoning Thermo Efficace®

Arch. bur. B2
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EEN VOLLEDIG GAMMA !

GERELATEERDE KNAUF PRODUCTEN

Voor het aanbrengen van gebruiksklare plamuren is het aanbevolen om de ondergrond op zijn kwali-
teit te controleren. Vooral tijdens renovatiewerken zijn herstellingen van diverse aard niet ongebruike-
lijk. Reparaties zoals het herstellen van barsten of scheuren, het plaatsen van wandcontactdozen, het 
vullen van leidingsleuven… Dergelijke voorbereidende werken kunnen het best uitgevoerd worden met 
de Knauf gipsmortels en dit dankzij hun groot vulvermogen. Eens deze uitvoeringsfase voorbij is er 
niets op tegen om deze reparaties te overpleisteren met de Propaint producten. De compatibiliteit tus-
sen de beide producttypes is de beste garantie om het beoogde eindresultaat te bereiken.

GIPSPLEISTERS

MULTI – FINISH

Geschikt voor binnentoepassingen. Bestemd voor het efficiënt 
uitvlakken van onregelmatige en ruwe oppervlakken, het vullen 
van voegen tussen betonnen prefabelementen en het vullen van 
gaten en scheuren. Knauf Multi-Finish is ook bijzonder geschikt 
voor de realisatie van oppervlakken in F3 kwaliteit.
Verpakking
Zak van 25 kg
Verbruik
Ca. 1 kg/m²/m

SNELGIPS

Snelhardend (ca. 10 min.) speciaal gipsmateriaal voor 
reparatiewerken binnenshuis. Bijzonder geschikt voor het 
vastzetten (dragers van lavabo’s, enz.) bevestigen van pluggen 
en haken, fixeren van wandcontactdozen, opvullen, enz.
Verpakking
Zak van 4 en 10 kg
Verbruik 
Afhankelijk van de toepassing
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PRODUITS ASSOCIÉS

VUL- EN REPARATIEMASSA

RENOBAND

Soepele en lichte pasta voor het herstellen en vullen van barsten, 
barsten en schevren. Het krimpvrije, overschilderbare product is 
bestemd voor wanden en plafonds van gipspleisters, -platen en 
-blokken.
Verpakking
Emmer van 1, 4 en 10 l
Verbruik
Afhankelijk van de toepassing

RENOBETON

Gebruiksklare en soepele reparatiepasta voor het uitvoeren van 
herstelwerken, zowel binnen als buiten, op muren van steen, 
beton en betonblokken. De pasta barst en krimp niet, maar moet 
overschilderd worden. Kan als dunne laag op betonblokken 
binnen aangebracht worden.
Verpakking
Emmer van 1 en 4 l
Verbruik
Afhankelijk van de toepassing

PRIMERS

PRIMER UNIVERSEEL

Universeel inzetbaar, dampopen grondering voor wanden, 
vloeren en plafonds. Reguleert het zuigvermogen, fixeert het 
oppervlak en vormt een hechtbrug voor verflagen, behangpapier 
of tegels. Geschikt voor binnen en buiten.
Verpakking
Emmer van 1 en 5 l
Verbruik
Ca. 70 - 100 ml/m²

BETOKONTAKT

Gebruiksklare hechtbrug als voorbehandeling van een niet of 
zwak zuigende ondergrond zoals glad beton binnenshuis voor 
het aanbrengen van een gipspleister.
Verpakking
Emmers van 1, 5 en 20 kg
Verbruik
Ca. 0,35 kg/m²
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BEST PRACTICE
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KNAUF PROPAINT

TOEPASSING STOPPEN (*)

BIJWERKEN 

SCHRAPEN    

GLAD ZETTEN    

VERWERKING MANUEEL    

AIRLESS  verdund  verdund 

ROL  verdund  verdund 

AFWERKINGSGRAAD F1 

F2a  

F2b    

F3    

VERBRUIK F1 ca. 180 g/m2

F2a ca. 30 g/m2 ca. 40 g/m2

F2b 300 g/m2 350 g/m2 450 g/m2 ca. 450 g/m2

F3 1,1 kg / m2/mm 1,65 kg/m2/mm ca. 1 kg/m2/mm 1,1 kg/m2/mm

HECHTING Glasvezel   

Oude verflagen (**)    (***) 

Behangpapier NEEN NEEN NEEN NEEN

SCHUREN Heel fijn (200 tot 240) Fijn ( 180 tot 220 ) Heel fijn (200 tot 240) Heel fijn (200 tot 240)

BEKLEDING Alle verftypes (****)    

Gelijmde bekledingen (methylcellulose)    

VERPAKKING 5 l - 10 l 5 l - 10 l 6 kg 17 l

4,75 - 9,5 kg 7 kg - 12 kg 16 kg

(*) Zie de gerelateerde Knauf producten: Multi-Finish / Snelgips / Renoband / Renobeton  (**) Acryl - 1 component - hechtend
(***) Glanzende of gesatineerde verven vooraf schuren (****) Aanbrengen volgens de regels van de kunst inzake verven ( NIT CSTC 249- Dec 2013)

Behandeling Indicatieve dikte

Stoppen Tot 20 à 40 mm

Bijwerken 3 tot 5 mm

Plamuren Schrapen Heel dun : ≈ 0,5 mm

Enkel ≈ 1 mm

Tweelagig ≈ 1 tot 2 mm

Bijplamuren ≈ 1 mm

Voor meer details, de technische voorlichting van december 2013 van het WTCB raadplegen.

VOORBEREIDING VAN ONDERGRONDEN EN AFWERKINGSGRADEN

Stemt overeen met bepaalde voobereinde pleisterwerken:

Afwerkingsgraad 1 - Basisafwerking

Afwerkingsgraad 2 - Standaard afwerking

Afwerkingsgraad 3 - Superieure afwerking

 Ondergrond
 Ontbramen
 Stoppen

 Bijwerken
 Volvlakkig plamuren



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.

Knauf
Rue du parc industriel, 1
B-4480 Engis
Tel.: 04-273 83 11
Fax: 04-273 83 30

04-273 83 11

0490-57 15 19

www.knaufpropaint.be

info@knauf.be - eric.schmidt@knauf.be


