DUNPLEISTER SILKO 36
GA VOOR HET GROTE WERK!
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Silko 36

SILKO 36:
SPUITBARE DUNPLEISTER OP GIPSBASIS

TALE DIKTE
TO

3 - 6 mm

Knauf Silko 36 is een fabrieksmatig voorgemengd
gipspleister die machinaal verwerkt wordt als dunpleister
(3 tot 6 mm) op binnenmuren en plafonds met een
hoge vlakheidsgraad (elementen uit kalkzandsteen,
uit cellenbeton (VHP), gipsblokken, beton, prefab
muurelementen in snelbouw, enz.).

Productvoordelen:
›	Multifunctioneel pleister
B

› Romig, glijdt zeer goed
›	Witte afwerking en glad resultaat
luchtdicht vanaf
4 mm dikte

Zak met poeder, ongevoelig voor vorst / warmte
Artikelnr.: 00611971
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›	Uitzonderlijk hoog verwerkingsrendement
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Ecoverantwoordelijke
productie

Lokale productie voor
lokale toepassing

Ondergronden:
›	Eenvoudige voorbehandeling van de
ondergronden met de primer Knauf UNISPRAY
›	ÉEN enkel pleister noodzakelijk op de werf
›	Ideale afwerking op SILKA kalkzandsteenelementen
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Silko 36

VERWERKINGSVIDEO
TE BEKIJKEN OP

VERWERKING VAN SILKO 36
www.knauf.be/silko

STAP 1:
voorbereiding / van de ondergrond

1

verbruik : 150 ml/m²

›	Spuit de Unispray primer
gelijkmatig op alle te pleisteren
oppervlakken.

2
›	Wacht tot Knauf Unispray droog
is en niet meer aan de vingers
kleeft (min. 3 uur bij +20 °C)
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STAP 2:
Toepassing / afwerking van SILKO 36

4

5

›	Spuit een 3 tot 6 mm dikke
laag gips. Lokale verschillen in
diktes zijn mogelijk.
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›	Plaats de hoekprofielen
24/24, speciaal bestemd voor
de SILKO 36.

De totale dikte bedraagt tussen 3 en 6 mm
Verwerkingstijd: ongeveer 2,5 tot 3 uren

›	Vlak zetten met een afreilat
(1,5 m) of een groot spackmes
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›	Zodra het gips hard genoeg is
(nog steeds licht klevend aan
de vingers),dichtsmeren met
een stevig spackmes.

›	Direct na het afbinden, het
oppervlak licht bevochtigen
en gladzetten met een klein
soepel spackmes

Voordelen:
›	Polyvalent pleister dat compatibel is met de meeste
vlakke ondergronden
›	Gemakkelijke verwerking

De zorgvuldigheid bij het aanbrengen van Knauf Unispray
(zie richtlijnen in het technisch blad) is bepalend voor een
snelle en eenvoudige toepassing achteraf van SILKO 36.

›	Gering aantal arbeidsgangen

Verschillen in afbindtijden op ondergronden met
zeer verschillende eigenschappen zijn echter niet
volledig uit te sluiten. Hiermee moet rekening worden
gehouden bij het aanbrengen van SILKO 36 op grote
oppervlakken.

›	Grote flexibiliteit qua werfplanning

›	Werfomstandigheden omstandigheden hebben een
minimale invloed op de verwerking

www.knauf.be/silko
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Silko 36

ÉÉN PRODUCT OP DE WERF KLAART DE KLUS
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Silko 36

SILKO 36 werd speciaal ontwikkeld
voor een nieuw type binnenmuren met
een hoge vlakheidsgraad zoals kalkzandsteenlementen in samenspraak
met Silka, betonelementen (lintelen,
kolommen, ...), gerectifieerde elementen, enz.
Het grootste voordeel voor de vakman
is zonder twijfel de grote flexibiliteit qua werfplanning omwille
van het feit dat de werkfases ook onderbroken mogen worden uitgevoerd.
Al deze voordelen maken deze dunpleister momenteel uniek op de markt.

Zo kan de bouwprofessional rekenen op een gegarandeerde
luchtdichtheid vanaf 4 mm en een
veel snellere droogtijd. Het eindresultaat is hetzelfde als traditioneel
pleisterwerk met MP 75 van Knauf.

Silko 36 gebruik je altijd in combinatie met de
primer Knauf Unispray. Deze pleister laat zich
met de spuitmachine (type PFT G4X) vlot en licht
verwerken tot een standvastige consistentie
en kwaliteit. Tel daarbij nog een extra korte
droogtijd (dunlagig), gelijkmatige harding en
uitzonderlijk hoog verwerkingsrendement.
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Silko 36

EEN NIEUWE GENERATIE DUNPLEISTERS MET
RESPECT VOOR DE GEZONDHEID EN HET MILIEU
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Silko 36

SILKO 36 bezit het IBR label. Dit
onafhankelijk label, dat wordt
uitgereikt door het Duitse Institut für
Baubiologie Rosenheim, attesteert dat
het product onschadelijk is voor onze
leefruimtes.
Het IBR, dat al langer dan 20 jaar
bestaat, geniet een uitstekende faam.
Het instituut kent zijn label pas toe na
strenge testen waarin onder andere
VOS-emissies, fijn stof, zware metalen,
radioactiviteit, biocidewerking en
antistatische eigenschappen worden
gemeten.

Silko 36 draagt ook bij aan een beter
milieu: er is veel minder (verpakkings)
afval en vanwege de minimale dikte
heeft Silko 36 ook een positieve impact
op het water- en energieverbruik.
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Machine

VERWERK SILKO 36 MET UW STANDAARD
SPUITMACHINE (PFT G4 )!
Twee kits om uw PFT G4 aan te passen:
Artikelnr.

Naam van de set Artikelnr.

632233

Aanpassingskit G4X
Powercoat zonder
pompeenheid

617856

Volledige
pompeenheid G4X
D4-3 Powercoat

Naam

Aantal*

539676

Mengijzer voor dunpleister

1 st

20190900

Spuitdop 14 mm

10 st

403115

Trekankers M16 x 470 mm (2 stuks)

2 st

20209920

Moeren M16 (10 stuks)

10 st

20209921

Blokkeermoer M16 (1 stuk)

4 st

635599

Stator D4-3 powercoatset

1 st

635601

Rotor D4-3 powercoatset

1 st

* Aantal geleverd met de set

VIDEO VAN DE AANPASSING
TE BEKIJKEN OP

www.knauf.be/silko

8

Machine

HOE UW MACHINE AANPASSEN?
10

EN

MINUT

C

HR

ON

O
1. De mengelaar in de
mengzone verwijderen.

2. De mantel met worm
wegnemen. Daarna de
trekankers verwijderen en
vervangen door nieuwe
langere trekankers.

3. De Powercoat-mantel met
de tussenring op de namenger
plaatsen en stevig aantrekken
met de trekankers. Daarna de
mengelaar terugplaatsen in de
mengzone.

400

200
150

4. Plaats de mengelaar en sluit
de mengzone af.

5. De spuitdop van 14 mm op
het spuitpistool plaatsen. De
ombouw is nu afgerond.

6. Om de machine te starten:
beide compressoren starten
en het waterdebiet op 500 l
instellen. Let op dat de
waterleiding goed ontlucht
is. Een keer de mantel op
temperatuur is, het water op
450 l zetten. Voor het kuisen
van de machine te werk gaan
zoals voor MP 75. Regelmatig
de drukflens reinigen.

Opmerkingen:
De werkwijze voor de ombouw van een
G4 X/G54 is idem als voor G4.
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Toebehoren

TOEBEHOREN VAN SILKO 36
UNISPRAY

N
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Knauf Unispray is een dispersie op basis van synthetische stoffen met een grote alkalische stabiliteit, en wordt gebruikt als impregnatie om het
zuigvermogen te uniformiseren en de hechting op de ondergrond te verbeteren. Het product is gebruiksklaar (geen verdunning) en wordt zeer
snel en eenvoudig verneveld met een verfpistool (+ drukvat), of aangebracht met een rol.
Artikelnr.

EAN Code

Inhoud

Verpakking

683621

5413503611188

10 l

40 PCE/PAL

HOEKPROFIEL 24/24

N

EW

!

Hoekprofiel in gegalvaniseerd staal voor de realisatie en de versterking van rechte en rechtlijnige hoeken van binnenwanden (hoeken, latei,
dagkant) in combinatie met dunne gipspleisters (bv. Silko 36). Bestaat in verschillende lengtes. Dikte van het staal = 0,5 mm.
Artikelnr.

EAN Code

L x b x h (mm)

Info / PAK

Info / PAL

629859

3551660451277

2000 x 24 x 24

25 ST/BUN

100 BUN/PAL

629860

3551660451291

2500 x 24 x 24

25 ST/BUN

100 BUN/PAL

629861

3551660451314

2600 x 24 x 24

25 ST/BUN

100 BUN/PAL

629862

3551660451338

3000 x 24 x 24

25 ST/BUN

100 BUN/PAL

GITEX / GITEX LW
Glasvezelwapening voor het lokaal of volvlakkig versterken van Knauf gipspleisters (Goldband, MP 75, ECOfin, enz.), ter versteviging van
fragiele zones (heterogeen metselwerk, barsten en sleuven, enz.). Het wapeningsgaas wordt geleverd onder de vorm van rollen in diverse
breedtes en is herkenbaar aan de twee blauwe zijstroken.
GITEX

GITEX LW

10

Artikelnr.

EAN Code

L x b (mm)

Verpakking

Info / PAL

24437

4003982150011

100000 x 100

10 RO/PAK

20 PAK/PAL

24419

4003982150028

100000 x 125

8 RO/PAK

20 PAK/PAL

195476

5413503556984

100000 x 250

4 RO/PAK

20 PAK/PAL

195477

5413503556991

100000 x 500

2 RO/PAK

20 PAK/PAL

423298

5413503573097

100000 x 1000

1 RO/PAK

20 PAK/PAL

Artikelnr.

EAN Code

L x b (mm)

Verpakking

Info / PAL

24420

4003982150035

100000 x 100

10 RO/PAK

24 PAK/PAL

24421

4003982150042

100000 x 125

8 RO/PAK

24 PAK/PAL

195363

5413503556755

100000 x 250

4 RO/PAK

24 PAK/PAL

195480

5413503557004

100000 x 500

2 RO/PAK

24 PAK/PAL

423297

4003976418981

100000 x 1000

1 RO/PAK

24 PAK/PAL

Toebehoren

ALU H-PROFIEL AFTREKREI
Artikelnr.

EAN Code

L (mm)

Verpakking

20220000

4003976030596

1000

1 ST

20220100

4003976030602

1250

1 ST

20220200

4003976107892

1500

1 ST

20220300

4003976107908

1800

1 ST

20220400

4003976107915

2000

1 ST

20220410

4003976107922

2500

1 ST

PLEISTERSPAAN RVS 120 X 280 MM MET SOFTGREEP
Artikelnr.

EAN Code

Verpakking

107211

5413503539215

1 ST/PAK

SOEPEL RVS SPACKMES MET ERGONOMISCHE SOFTGREEP
Artikelnr.

EAN Code

L (mm)

Verpakking

107159

5413503539062

400 mm

6 ST/PAK

107160

5413503539079

500 mm

6 ST/PAK

107161

5413503539086

600 mm

6 ST/PAK

STEVIG RVS SPACKMES MET ERGONOMISCHE SOFTGREEP (stijf)
Artikelnr.

EAN Code

L (mm)

Verpakking

107162

5413503539093

400 mm

6 ST/PAK

107163

5413503539109

500 mm

6 ST/PAK
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Profiteer steeds van de beste service

KNAUF TECHNICS

KNAUF DIGITAL

VERKOOPTEAM

Hebt u vragen over de producten of sys-

Wenst u snelle en efficiënte informatie

Bent u een professional en hebt u commer-

temen van Knauf? Aarzel niet om contact

over onze producten en/of systemen?

ciële vragen? Aarzel niet om contact op te

op te nemen met onze technische dienst.

Raadpleeg dan onze verschillende digitale

nemen met uw erkende handelaar. Indien

Zij zullen alles doen om u het passende

kanalen. Naast de website, vindt u ons ook

u dat wenst, kan ook een Knauf verte-

antwoord te bieden.

terug op de sociale media.

genwoordiger u van advies dienen. Op

> Tel.: +32 (0)4 273 83 02

> Web: www.knauf.be

zoek naar diens contactgegevens? Neem

> Email: technics@knauf.be

> Email: info@knauf.be

contact op met onze helpdesk.
> Tel.: +32 (0)4 273 83 11
> Email: info@knauf.be

KNAUF BLUE

KNAUF BIM

KNAUF ACADEMY

Wenst u specifieke informatie met betrek-

BIM (Building Information Modelling) is een

Wij bieden u nieuwe kennis voor de uit-

king tot de milieu-impact van onze pro-

prioriteit bij Knauf. In onze BIM-bibliotheek

dagingen van vandaag en morgen met

ducten en diensten? Bezoek ons platform

vind u een gestaag groeiende keuze aan

top-end seminaries voor de behoeftes in de

toegewijd aan dit thema.

beschikbare Knauf-systemen als BIM-object

praktijk. Gebruik dit voordeel voor u en uw

> Web: www.knauf-blue.be

in Revit en IFC formaat. Voor uw planning

medewerkers, want opleiding is de sleutel

en 3D communicatie.

naar de toekomst.

> Web: www.knauf.be/bim

> Tel.: +32 (0)4 273 83 49

> E-mail: technics@knauf.be

> E-mail: academy@knauf.be

> Email: info@knauf-blue.be

Knauf
Rue du Parc Industriel, 1
B-4480 Engis

> Like our social media :
KnaufBelgium

KnaufBelgium

KnaufBE

knauf-belgium

knaufbe

