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PROPAINT ALL IN ONE
Lichte, direct verwerkbare en multi-functionele schildersplamuur voor 
toepassingen op verschillende types van ondergronden 
F1 (bijwerken) t/m F2a (schraal plamuren) en F3 (enkelvoudig plamuren)

Schildersplamuren

Gebruik 

ALL IN ONE is een gebruiksklare luchtdrogende uni-
versele schildersplamuur voor binnenbereik. In binnen-
bereik kan ALL IN ONE op de volgende ondergronden 
worden toegepast: Gipsplaat/gipsvezelplaat, pleister-
laag, beton, oude verflagen, gipsblokken, cement, 
glasvezel, cellenbeton , sierpleisters. All IN ONE kan 
tevens ingezet worden als top-finishlaag op een reeds 
eerder geplaatste laag Knauf Multi-Finish of Knauf 
Snelgips. Voor andere ondergronden uw Knauf 
 PROPAINT contactpersoon raadplegen en/of vooraf 
een test uitvoeren.

Eigenschappen en meerwaarde

■		Wit	aspect,	glad	en	gemakkelijk	te	schuren
■		Droogt	zonder	krimp
■		Multifunctioneel.	Inzetbaar	van	afwerkingsgraad	F1	
t/m	F3.	En	uitvoeringsgraden	2/3	(TV	249	WTCB)

■		Verschillende	types	ondergronden
■		30%	meer	rendement	door	de	lightweight	-formule
■		Gepatenteerde	formule	voor	DUST	CONTROL	(de	
stofdeeltjes	kleven	niet	aan	de	ondergrond,	zweven	
niet	vrij	in	de	ruimte	en	vallen	direct	op	de	vloer)

Productbeschrijving
PROPAINT ALL IN ONE is een lichte, gebruiksklare 
plamuur voor het vullen van voegen tussen 
gipsplaten, het aanbrengen van papierbanden en 
hoekprofielen. Voor alle verdere handelingen om de 
voegen	en	plaatoppervlakken	af	te	werken	van	F1	tot	
en met F3 is ALL IN ONE het ideale product. ALL IN 
ONE	kan	 je	manueel	 verwerken,	met	 de	 verfrol	 en	
alle machines die pasteuze producten verspuiten. 

ALL	 IN	ONE	 is	 het	 product	 bij	 uitstek	waarmee	 de	
schilder	ondergronden	onberispelijk	kan	klaarzetten	
voor de totale eindafwerking. Een perfecte basis 
voor	 alle	 afwerkingniveau’s	 (F1-F3)	 en	
uitvoeringsgraden 2 – 3 , en dit met één en hetzelfde 
product. 

All IN ONE is een lightweight schildersplamuur en 
biedt aan de verwerker het voordeel een hoger 
uitstrijkrendement	van	30%.

Verpakking
Emmers	van	10	l	/	9,5	kg	 Artikelnummer	00455272
Emmers	van	5	l	/	4,75	kg	 Artikelnummer	00455273

Stockage
Eén maand na opening van de emmer / 9 maand in 
gesloten emmer.
Vorstvrij	 opslaan	 en	 beschermen	 tegen	 hoge	
temperaturen.

Kwaliteit
In	overeenstemming	met	EN	13963.
Brandreactie	A2,s1-d0.



04-273	83	11

www.knaufpropaint.be

info@knauf.be
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Toepassingsgebied

Verbruik	(indicatief	->	afhankelijk	van	verwerker	en	eigenschappen	van	de	ondergrond)

Ondergronden
Knauf PROPAINT ALL IN ONE kan binnen 
aangebracht worden op de meeste ondergronden 
(Zie	 paragraaf	 ‘Gebruik‘).	 De	 af	 te	 werken	
ondergronden dienen correct, volgens de regels 
van de kunst én aanbevelingen voorbereid worden 
(stoppen	-	gebruik	als	stopproduct).
De	 ondergrond	moet	 hard,	 homogeen,	 hechtvast,	
droog,	 zuiver	 en	 ontvet	 zijn	 (aanwezige	
oplosmiddelen,	 lijmlagen,	 behangresten	 e.d.	
verwijderen).
Brede	 voegen,	 grotere	 openingen	 of	 putten	 en	
beschadigingen met een geschikt materiaal 
voorplamuren.
Voor andere ondergronden Knauf PROPAINT 
contactpersoon raadplegen en/of vooraf een test 
uitvoeren.

Aanbrengen
■		Vooraf	mengen	is	aanbevolen
■		Handmatige	 verwerking	 met	 vulspatel	 of	

spackmes
■		Machinale	verwerking	(machines	voor	pasteuze	
producten	 -	 navragen	 bij	 Knauf	 PROPAINT	
contactpersoon).	 ALL	 IN	 ONE	 verdunnen	 met	
water	 voor	 machinale	 verwerking:	 0,6	 L	 zuiver	
water	 per	 emmer	 van	 10L	 /	 0,3L	 zuiver	 water	
voor	 een	 emmer	 van	 5L	 –	 glad	 afwerken	 met	
vulspatel of spackmes

■		Met	 rol	 type	 haarlengte	 12	 mm	 of	 microfiber	
9	mm	–	aanlengen	met	0,6	L	zuiver	water	voor	

een	 emmer	 van	 10	 L	 (0,30	 L	 zuiver	water	 voor	
een	 emmer	 van	 5	 L)	 –	 glad	 afwerken	 met	
vulspatel of spackmes

■		Verdunde	 PROPAINT	 producten	 moeten	 tijdig	
verwerkt worden

■		Gereedschap	met	water	reinigen
■		Maximum	3	mm	per	laag	
■		Voor	 een	 goed	 resultaat	 te	 krijgen	 in	 2	 fijne	

lagen werken
■		De	temperatuur	van	de	lucht	en	oppervlaktes	bij	
uitvoering	 zou	 minstens	 5	 °C,	 en	 maximum	
30	 °C	 bedragen	 en	 de	 luchtvochtigheid	 dient	
onder	65	%	bedragen

■		Makkelijk	 schuren	na	volledig	droging	 (heel	 fijn	
schuurpapier)

Droogtijd
De	ALL	 IN	ONE	 is	een	 luchtdrogend	product.	Zijn	
droogtijd	is	afhankelijk	van	de	laagdikte,	maar	ook	
van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid. 
Verdund	zijn	droogtijd	is	langer.

Dikte 
Laagdikte	 is	 gelimiteerd	 tot	maximum	3	mm.	Een	
volgende laag pas aanbrengen als de voorgaande 
laag droog is.

Bedekking 
ALL IN ONE kan afgewerkt worden met alle 
verftypes	 alsook	 gelijmde	 afwerkingen.	 Alle	
verdere afwerkingen op ALL IN ONE uitvoeren 

volgens de regels van de kunst, en in 
overeenstemming met de aanbevelingen van de 
producenten van deze producten.

Tips
■		Kortere	droogtijd	met	twee	fijne	lagen,	dan	één	

dikke laag.
■		Vullen	/	Stoppen	:	poederproducten	Knauf	

Snelgips of Multi-Finish.
■		Compatibel	met	de	overige	producten	uit	het	

Knauf PROPAINT-gamma.
■		Niet	verwerken	bij	temperaturen	lager	dan	
+5	°C	en	hoger	dan	+30	°C.	 
De	luchtvochtigheid	dient	onder	de	65%	te	
bedragen.

■		ALL	IN	ONE	niet	mengen	met	andere	producten	
voor verwerking

■		Afwerkingen	op	beton.	In	acht	nemen	dat	het	
betonoppervlak	vlak	moet	zijn.	Een	
betonoppervlak	die	nog	holtes	bevat	te	wijten	
aan	de	productie	van	de	beton	kan	onmogelijk	
met een schildersplamuur in twee lagen 
afgewerkt worden zonder correcte 
voorbehandelingen. Indien dit advies niet in 
acht genomen wordt, kan de eindafwerking 
blaasvorming teweeg brengen. Raadpleeg eerst 
uw PROPAINT contactpersoon of laat eerst een 
test	doen	op	een	gedeelte	van	het	oppervlak	bij	
twijfel.

Afwerkingsgraden ALL IN ONE
F1 180	g/m2

F2a +	30	g/m2

F2b Schraalplamuren +	300	g/m2

F3* Enkelvoudigplamuren +	1100	g/m2/mm

*	ALL	IN	ONE:		>	Aanlengen	met	0,6	L	zuiver	water	Airless	–tip	535 
> Voor de toepassing met verfrol idem

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


