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Enorm sterk

Of het nu gaat om vocht, vorst, sneeuw of 
mechanische schokken, een gevelsokkel krijgt 
heel wat te verduren! Daarom is er nu 
Sockel-SM PRO: de nieuwe minerale 

sokkelpleister. Deze gloednieuwe innovatie 
van Knauf zorgt - dankzij de speciale 
vezelversterking en reeds geïntegreerde 
vochtwering - voor een resistente sokkel.

Gecertificeerde veiligheid*. Overtuigende toepassing.

  Supersterk: Zijn cementbasis en speciale 
vezelversterking beschermen tegen barsten en 
mechanische inwerking

  Technisch superieur: Dankzij zijn geïnte-
greerde afscherming tegen opstijgend vocht en  
uitbloeiingen vanaf een pleisterdikte van 7 mm 

 

  Universeel: Zowel bruikbaar als kleefmortel, 
wapeningsmortel en eindlaagpleister

  Flexibel: De hoogte van het maaiveld hoeft 
niet op voorhand te worden vastgelegd

  Uitermate duurzaam: Voor een blijvend 
aantrekkelijk uitzicht

*Algemeen bouwtechnisch  
keuringsverslag van MPA
Braunschweig.

GENIET VAN DE FILM!

KLEVEN· WAPENEN · PLEISTEREN BESCHERMEN TEGEN VOCHT



Sockel-SM PRO

Enorm veiligEnorm sterk

Kleefmortel, wapeningsmortel en 
eindlaagpleister in één product.

De sokkelisolatieplaten kunnen met Sockel-SM PRO rechtstreeks op de waterdichting 
aangebracht worden. Een verdere vochtbescherming van het gevelisolatiesysteem 
is met Sockel-SM PRO niet langer noodzakelijk.
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Sockel-SM PRO is universeel inzetbaar als 
k lee fmor te l ,  wapeningsmor te l  en 
afwerkingspleister. Wanneer dit innovatief 
product gebruikt wordt als wapeningsmortel 
of eindlaagpleister is er zelfs geen bijkomende 

Knauf gevelisolatiesysteem

Sockel-SM PRO als  
kleefmortel

Knauf EPS HD  
(sokkelisolatieplaat) 

Sockel-SM PRO  
met ISOLTEX

Knauf Sockel-SM PRO 
als afwerkingspleister

FASERFARBE gevelverf  
(optioneel)

Noppenfolie met vlies
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vochtbescherming nodig. Dat bespaart 
kostbare tijd.  Daarnaast kan de Sockel-SM 
PRO zowel manueel als machinaal verwerkt 
worden. Voor machinale toepassingen wordt 
de  PFT G4X aangeraden.

Geen bijkomende vocht- 
bescherming nodig bij een 
totale pleisterdikte van 7 mm.

Sockel-SM PRO
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Deze brochure heeft tot doel onze klanten te informeren.Ze doet alle 
vorigeversies 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


