
Productbeschrijving
De profielen van Knauf bestaan uit een harde kern in gips en een bekleding in 
stevige, grijze karton. De profielen hebben een uitzonderlijk hoge dimensionale 
stabiliteit

 ■ Afmetingen : 
 CC  100 mm
 Lengtes  2000 mm - 3000 mm

Toepassingsgebied
De afwerkingsprofielen van Knauf stemmen in kwaliteit volledig overeen met de 
platen van Knauf. Hierdoor kunnen de verbindingen tussen muren en plafonds 
op onberispelijke wijze afgewerkt worden.

Verwerking 
De profielen kunnen met Jointfiller+ tegen de Knauf-platen gelijmd worden. Op 
andere ondergronden moet men eerst nagaan of de ondergrond zelf voldoende 
stabiel is en moet er eventueel eerst een hechtingslaag aangebracht worden.
Op ondergronden die beschroefd of bespijkerd mogen worden, kunnen de 
Knauf-profielen bevestigd worden met behulp van spijkers of schroeven die 
geschikt zijn voor die ondergrond.
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Afwerkingsprofielen - Mini

Benaming Eenheid Waarde 

Lengte mm + 20 - 0

Koorde AA mm 84 min. - 86 max
Dikte DF mm 9,5 - ±1,5

Dikte AC mm 6 - ± 0,5

Afstand ED mm 10 min. - 12 max.
Hoek BAC ° 45 - ±5

Hoek SXT ° ≥ 90

Contacteer ons
Technische dienst:
        Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
        technics@knauf.be

Knauf   Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET: 
Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gege-
vens 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 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.

Bouwkundige, statische en bouwfysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gagarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik 
wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.
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Wanneer het risico bestaat dat de ondergrond inzakt, mogen de profielen 
niet aan één enkele wand worden bevestigd. Na droging van de eventueel 
gebruikte producten kunnen de profielen worden overschilderd met produc-
ten die geschikt zijn voor het verven van gipsplaten.


