
› Skin
› Aquapanel
› Cementpleisters

KNAUF GEVELBROCHURE 
Inspiratie voor geveloplossingen



De bebouwde omgeving evolueert  
continu; zichtbaar en onzichtbaar.  
Het uiterlijk van gebouwen verandert en 
ook de technische prestaties die nodig 
zijn om te voldoen aan wensen en eisen 
op het gebied van duurzaamheid en 
voor het comfort en de veiligheid van 
bewoners en gebruikers. Architecten 
spelen een voorname rol bij deze veran
deringen. Dankzij hun visie, kunde en 
ervaringen wordt de bouwwereld steeds 
beter; met ambitieuze ideeën, inspire
rende ontwerpen en prachtige, comfor
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tabele en kwalitatief goede ruimten waar 
mensen willen leven en werken.

Knauf werkt al meer dan 80 jaar samen 
met architecten om deze nieuwe wereld 
vorm te geven. We pionieren continu met 
nieuwe producten, diensten en oplossin
gen op het gebied van gevelsystemen en 
rekken de grenzen van het mogelijke op, 
waardoor gedurfdere ontwerpen en betere 
gebouwen mogelijk zijn. Dát is onze 
expertise, daar hebben we ervaring mee. 
In combinatie met de ervaring en het talent 

van architecten veranderen we de manier 
waarop de wereld bouwt; creatiever, 
efficiënter maar vooral duurzamer.

Graag nemen wij u mee in de verschil
lende geveloplossingen die Knauf u te 
bieden heeft. Een breed pakket, van 
specifieke producten tot en met complete 
systemen, geïsoleerd en ongeïsoleerd. 
Van advisering tijdens het ontwerp
proces tot en met jarenlange garanties. 
Allemaal van de onberispelijke kwaliteit 
die u van Knauf mag verwachten.

INLEIDING
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Duurzaamheid
Er is een sterke groei in de vraag naar 
duurzamere gebouwen en woningen, 
zowel nieuwbouw als bestaande bouw. 
Mensen zijn zich meer dan ooit bewust 
van de negatieve gevolgen die de 
winning en het gebruik van fossiele 
brandstoffen hebben voor het milieu. 
Door de mondiale afspraken die er zijn 
gemaakt over het terugdringen van de 
CO2 uitstoot. Het comfortabel houden 
van een woning die niet goed geïsoleerd 
is, gaat ten koste van het milieu én van 
de portemonnee. Verduurzamen loont 
dus, op meerdere fronten! U bent een 
belangrijke adviseur voor uw klanten als 
het gaat om de vraag hoe te verduur
zamen. Wij helpen u daar graag bij.

Isoleren
De belangrijkste stap naar een duurzaam 
gebouw is isoleren. Immers, hoe minder 
warmteverlies, hoe minder er verwarmd 
hoeft te worden. Nederland is van 
origine een baksteenland en hier heeft 
isolatie nooit de hoogste prioriteit gehad.  
Nederlanders zijn daardoor op traditionele 
wijze blijven bouwen. In tegenstelling tot 
bijvoorbeeld Duitsland, waar Knauf zijn 
wortels heeft, zijn de meeste huizen in 
ons land voorzien van spouwisolatie  
en eigenlijk is dat in de laatste jaren 
nauwelijks veranderd.

Bestaande bouw
Voor bestaande woningen kan spouw
isolatie voldoende zijn. Er gelden immers 
geen eisen voor de energieprestaties van 
bestaande bouw, er is geen minimale 

Rcwaarde voor in het Bouwbesluit 
opgenomen. Maar comfortabel en 
energiezuinig is een pand met gevels  
met alleen maar een geïsoleerde spouw 
niet; een Rcwaarde van 1,5 is wel het 
maximaal haalbare. Voor betere isolatie, 
minder CO2 uitstoot en een lagere 
energierekening is een extra schil nodig, 
aan de binnen of de buitenkant.  
Knauf heeft verschillende systemen om 
het gebouw van zo’n schil te voorzien. 
Alle informatie over de buitengevel
systemen vindt u in deze brochure.

Nieuwbouw
Bij nieuwbouw heeft u te maken met 
BENG. BENG omvat de energieprestatie 
eisen voor nieuwe gebouwen in  
Nederland. Alle vergunningsaanvragen 
voor nieuwbouw na 1 januari 2021 
moeten voldoen aan de BENGeisen.  
De gebruikte bepalingsmethode is 
NTA 8800. De BENGeisen vervangen 
de energieprestatiecoëfficiënt, die in 
1995 werd ingevoerd.

De rol van gevelisolatie wordt dan ook 
belangrijker om aan alle regelgeving  
te kunnen voldoen. Het is tijd voor  
een duurzamer alternatief, buitengeve l
isolatie. 

Esthetiek 
De buitengevel isoleren wil niet zeggen 
dat u concessies doet aan het uiterlijk  
van het gebouw. Sterker nog, duurzaam 
isoleren en gevelverfraaiing gaan hand in 
hand. De diverse geveloplossingen van 
Knauf zijn namelijk zeer goed met elkaar 

te combineren. Dat biedt u naast allerlei 
technische voordelen ook een enorm grote 
ontwerpvrijheid. U bent niet beperkt tot 
alleen rechte vormen, ook schuine vlakken 
en rondingen zijn mogelijk. En u heeft een 
zeer ruime keuze in afwerkingsmogelijk
heden zoals traditioneel pleisterwerk in 
vele variaties, steenstrips voor een bak
steen uiterlijk of juist een minder gebruike
lijk kleurrijk aanzicht. Zelfs metaal en glas 
kunnen bij sommige systemen als afwerking 
worden toegepast. Kortom, de gevel
oplossingen van Knauf bieden alle 
mogelijkheden om gebouwen comfortabel 
en energie zuinig te maken én ze een 
hoogwaardige beeldkwaliteit te geven 
met een homo gene uitstraling of juist met 
spannende accenten. En dat alles met de 
zekerheid dat het zowel de technische als 
de esthetische kwaliteit prima in orde is, 
en blijft.

ALGEMEEN
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Algemeen
Knauf Skin buitengevelisolatiesystemen  
zijn de perfecte keuze voor het realiseren 
van nieuwe duurzame, energiezuinige 
gebouwen en het verduurzamen van 
bestaande bouw. Het hart van Knauf Skin 
is het isolatiemateriaal. Dat kan bijvoor
beeld PU, PIR, houtvezel of minerale wol 
zijn, maar meest gebruikelijk is EPS.  
Als ook ramen, daken en vloeren worden 
aangepakt, kan met Knauf Skin zelfs ook 
een bestaande woning BENG of NOM 
gemaakt worden. Het is het toekomst 
bestendig maken van een woning en/of 
gebouw.

Buitengevelisolatiesystemen moeten niet 
alleen isoleren, het oog wil ook wat.  
Knauf Skin heeft op dat vlak heel veel te 
bieden; pleisterwerk in allerlei kleuren, 
steenstrips in eindeloos veel varianten.  
En meer. En dan is er nog zekerheid.  
Dat het systeem veilig is en goed blijft. 
Brandveiligheidstests en garantie  regel
ingen staan daar borg voor.

Afwerkingsmogelijkheden 
Knauf Skin buitengevelisolatiesystemen 
kunnen op legio manieren worden 
afgewerkt. Dat biedt u als architect een 
enorme ontwerpvrijheid. De traditionele 
afwerking van een buitengevelisolatie
systeem is pleisteren. Dit kan van grof tot 
glad en is in bijna iedere kleur te maken.

Knauf Skin kan ook worden afgewerkt  
met keramische en minerale steenstrips.  
De ideale oplossing voor bijvoorbeeld 
bestaande bouw die wel een verduur
zaming nodig heeft maar het vertrouwde 
baksteen uiterlijk moet houden.  
Ook keramische tegels kunnen als 
afwerking fungeren.

KNAUF SKIN
Kleefmortel

 Isolatiemateriaal EPS

Hecht- en wapenings mortel

 Isoltex wapeningsweefsel

Quartz-Primer

Sokkel pleister 

Gevelverf systeem

Grindkoffer

Noppenfolie

Fundering

Isolatieplaat EPS HD 

Afsluitprofiel PVC met glasweefsel

Aluminium sokkelprofiel

Zwelband

Sierpleister

Drainage

Voordelen 
Knauf Skin is meer dan thermische isolatie. Het verzekerd de bewoners van 
wooncomfort en geeft de architect ontwerp vrijheid.
›  Knauf Skin is duurzaam In de meeste gevallen wordt het systeem opgebouwd met 

EPS. Dat materiaal is onbeperkt recyclebaar.
›  EPS heeft een goede isolatiewaarde: er wordt direct bespaard op energie 

(kosten) en de uitstoot van CO2 neemt af.
›  Knauf Skin is niet gevoelig voor vocht en de isolatiewaarde neemt niet af.
›  Een groot voordeel is dat bewoners of gebruikers het pand niet hoeven te 

verlaten tijdens het plaatsen van het systeem.
›  Knauf Skin is licht in gewicht. Er zijn geen speciale constructieve ingrepen zoals 

een extra zware fundering nodig om een gebouw goed te isoleren.
›  Knauf Skin voldoet aan een brandklasse B en is KOMO gecertificeerd.
›  SM Sokkel PRO waterdichte hecht en wapeningsmortel. Tevens een eind afwerking.

Mogelijkheden systeemopbouw

knauf.nl/skin
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Algemeen
Het Knauf Aquapanel Outdoor gevel
systeem is sinds 2002 beproefd en getest; 
in het laboratorium én in de praktijk.  
Het heeft zich bewezen in vele veeleisende 
buitentoepassingen. Overal ter wereld 
gebruiken architecten Aquapanel Cement 
Board Outdoor voor geavanceerde inno
vatieve buitenontwerpen. De Allianz Arena 
bijvoorbeeld, de thuishaven van Bayern 
München, maar ook het WTC gebouw in 
Rotterdam.

Het systeem draait om Aquapanel Cement 
Board Outdoor. De cement gebonden plaat 
kan op bijvoorbeeld regelwerk van metaal 
of hout worden gemonteerd of in een  
compleet gevel element van HSB of Metal 
stud (Exterior wall) worden toegepast.  
Het systeem kan zowel geventileerd als niet 
geventileerd worden toegepast en is ge
schikt voor zowel nieuwbouw als renovatie
projecten. Schroeven, materiaal voor de 
voegafwerking, voorstrijken en diverse 
basismortels en afwerkmortels completeren 
het systeem.

Knauf Aquapanel Cement Board Outdoor 
is niet alleen robuust, maar ook een goede 
optie als u uw project een extra opval
lend design wilt geven. Er zijn gebogen 
vormen mee te maken en er is een keur aan 
afwerkingen mogelijk. Zelfs geperforeerde 
materialen, want met het Knauf Aquapanel 
Outdoor gevelsysteem creëert u een wa
terdichte schil. Dat maakt het systeem ook 
zeer geschikt om mineraal isolatiemateriaal 
te beschermen tegen weersinvloeden.

Niet alleen voor buitengevels maar ook 
voor buitenplafonds is het een betrouwbare 
en duurzame keuze. Ideaal voor monolithi
sche buiten plafonds en dakoverstekken die 
worden blootgesteld aan weer en vocht.

Afwerkingsmogelijkheden
Knauf Aquapanel Outdoor kan op zeer veel 
manieren worden afgewerkt. Binnen het 
systeem, en dus binnen de systeemgarantie 
die Knauf biedt, kan Aquapanel worden 
afgewerkt met:
›  de schuurmortels Knauf HP 250 en  

Knauf LP 221; 
›  basis en afwerkpleister Knauf  

SM 700 PRO; 
›   de gebruiksklare sierpleister Knauf 

Conni S (korrelgrootte vanaf 1,0 mm);
›  de minerale sierpleister Knauf MineralAktiv 

(korrelgrootte vanaf 0,5 mm i.c.m. 1mm);
›  Knauf Protect verf;
›   Knauf MineralAktiv Fassadenfarbe;
›  minerale steenstrips Knauf Brick Slips Flex.

Daarnaast is er nog een enorm assortiment 
van derde partijen waarmee het Knauf 
Aquapanel Outdoor gevelsysteem kan 
worden afgewerkt: keramische steenstrips, 

tegels, glasmozaïek, aluminium, staal, glas en 
meer. Knauf zoekt graag met of voor u uit hoe 
de afwerking die u in gedachten hebt, kan 
worden toegepast op het veel zijdige systeem.

KNAUF AQUAPANEL

Voordelen 
›  Het Knauf Aquapanel Outdoor gevelsysteem is lichter dan traditionele oplossingen. 

Dat zorgt voor een minder zware statische belasting van de draagconstructie.
›  Knauf Aquapanel Outdoor is eenvoudig en snel te monteren.
›  Aquapanel Exterior Wall Concept die de traditionele HSB ver achter zich laat, 

zowel in warmteisolatie als in geluidsisolatie.
›  De gevel is veel sneller wind en waterdicht dan bij traditionele bouwmethodes.
›  Het Knauf Aquapanel Outdoor systeem is ijzersterk maar evengoed zeer slank; 

veel slanker dan traditionele constructies. Dit zorgt voor meer ruimte voor  
extra isolatie van het gebouw, én voor meer gebruiksoppervlak.

›  Het systeem is bestand tegen elke weersomstandigheid en absoluut water en 
vorst bestendig. 

›  De cementplaten zijn onbrandbaar, brandklasse A1.
›  Het geventileerde systeem is ook ideaal voor renovatie van oude en slechte 

gevels met vochtproblemen.
›  Knauf Aquapanel Cement Board Outdoor kan gebogen worden tot een radius 

van 1 meter. Dat geeft u enorm veel ontwerpmogelijkheden.
›  De afwerkingsmogelijkheden van dit systeem zijn vrijwel onbegrensd.
›  Door met een compleet systeem te werken inclusief afwerking, heeft u later nooit 

discussie over de garantie.
›  U kunt het Knauf Aquapanel Outdoor gevelsysteem uitstekend combineren met 

de andere geveloplossingen van Knauf zonder dat er verschillen te zien zijn. 
Maar ook een combinatie van afwerkingen is mogelijk, voor subtiele accenten 
en opvallende contrasten.

www.knauf.nl/aquapanel
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ca.100

ca.100

1/3a

ca.100

1/3a

300

300

max.750mm

max. 750mm

max. 1000mm

Houten basislatten 44x50mm max. h.o.h. 1000mm

Aquapanel Cement Board Outdoor

Houten draaglatten 44x69mm h.o.h. 300mm

Plafondhangers, extra corrosiewerend

ca.100

ca.100

ca.100

1/3a

1/3a

  CD60/27 profiel, extra corrosiewerend

Kruisverbinder, extra corrosiewerend
  Aquapanel Cement Board Outdoor

   Plafondhangers, extra corrosiewerend

b

b

a

a

c

Aquapanel  Plafond direct gemonteerd met hout

MOGELIJKHEDEN SYSTEEMOPBOUW

Knauf A-plaat / DF-plaat / Diamond Board

Dampremmende folie

Houtskelet staanderwerk

Knauf Insulation Minerale wol

Houten basislatten 27x58

Houten draaglatten 27x89

 Knauf afwerkpleister + Knauf verfsysteem

Aquapanel Cement Board Outdoor

Knauf Aquapanel basispleister met
Knauf Isoltex 5x5 wapeningsgaas

Aquapanel Voegenvuller-Grijs met
Aquapanel Voegenband (10 cm)

 Knauf Quartz-Primer

d

d

ra
di

us

ra
di

us

Radius ≥ 3000 mm Radius � 1000 mmRadius � 3000 mm Radius ≥ 1000 mm

Binnenbogen - concaaf, buitenbogen - convex

Binnenbogen - concaaf, buitenbogen - convex

UW-profiel en 
Knauf sinusband door 
stansen met elkaar verbinden

Knauf Sinus-band 20 x 6 mm 
met de flens stanzen ter fixering

Diamond Board schroef HGP

Knauf Diamond Board
12,5 mm

Kunststof slagplug UW-Profiel

Knauf CW-Profiel

Knauf Sinus

Opmerking: AQUAPANEL® Cement Board Outdoor wordt voor de montage 

droog voorgebogen. De haarscheurtjes die daarbij op het oppervlak 

van de plaat ontstaan hebben geen gevolgen voor de sterkte of functie. 

H.o.h.-afstand stijlen ≤ 300 mm (aan de buitenzijde van de ronding).   

Plaatdikte Buigstraal r van Aquapanel Cement Board Outdoor

Plaatbreedte 900 mm Plaatbreedte 300 mm

12,5 mm ≥ 3000 mm ≥ 1000 mm

Uitgeslagen lengte L bij verschillende hoeken

Hoek α = 90° Hoek α = 180° Alle hoeken α tussen 0 en 180°

L =  r • π
         2

L = r • π L =  α • r • π
           2

Het getal π bedraagt ca. 3,14

Montage met 900 resp. 1200 mm brede platen bij r ≥ 3,0 m Montage met 300 mm brede plaatstroken bij r ≥ 1,0 m

AQUAPANEL®  
Cement Board Outdoor

Knauf A-plaat / DF-plaat / Diamond Board

Dampremmende folie

Knauf Insulation Minerale wol

Montagehoek

Bouwkundig

Metalen staanderwerk, extra corrosiewerend

Aquapanel Cement Board Outdoor

Aquapanel Water Resistive Barrier

Aquapanel Voegenvuller-Grijs met
Aquapanel Voegenband (10 cm)

 Knauf afwerkpleister
 + Knauf verfsysteem

Knauf Aquapanel basispleister met
Knauf Isoltex 5x5 wapeningsgaas

 Knauf A-plaat / DF-plaat / Diamond Board

 Dampremmende folie

Knauf Insulation Minerale wol

Houtskelet staanderwerk

Aquapanel Water Resistive Barrier
(indien ongeventileerd)

 Knauf afwerkpleister + Knauf verfsysteem

 Knauf Quartz-Primer

Aquapanel Cement Board Outdoor

Knauf Aquapanel basispleister met
Knauf Isoltex 5x5 wapeningsgaas

Aquapanel Voegenvuller-Grijs met
Aquapanel Voegenband (10 cm)

Verbrede houtendraaglatten
24x80

Bouwkundig

Houten basislatten 27x58

Houten draaglatten 27x89

Knauf Insulation Minerale wol

 Knauf afwerkpleister + Knauf verfsysteem

 Knauf Quartz-Primer

Aquapanel Cement Board Outdoor

Knauf Aquapanel basispleister met
Knauf Isoltex 5x5 wapeningsgaas

Aquapanel Voegenvuller-Grijs met
Aquapanel Voegenband (10 cm)

HSB geventileerd Exterior Wall WM 411.C1

HSB ongeventileerd

Aquapanel  Dubbele regel op gevel

Buiten plafonds 

Aquapanel  Plafond afgehangen met metal stud

Knauf GevelbrochureKnauf Gevelbrochure
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Algemeen
We zeiden het al eerder, Nederland is 
een baksteenland. Van baksteen worden 
vervuilingen en beschadigingen veel 
makkelijker geaccepteerd dan van 
pleisterwerk. Misschien ook omdat herstel 
en onderhoud van baksteen moeilijk is. 
Met de cementpleisters van Knauf is  
het echter een fluitje van een cent. 
Verbeteren, beschermen en verfraaien is 
namelijk precies waarvoor deze gevel
systemen zijn gemaakt. Knauf biedt u een 
uitgebreid assortiment; voor vrijwel elke 
ondergrond en situatie is er wel een 
geschikt product.

Het mooie van de cementpleisters is ook 
dat ze uitstekend te combineren zijn met 
de andere geveloplossingen van Knauf: 
Knauf Skin en Knauf Aquapanel Outdoor; 
technisch maar ook esthetisch. De drie 
gevelsystemen sluiten qua beeld nage
noeg altijd op elkaar aan. Dat maakt  
uw ontwerpmogelijkheden voor gevels 
enorm ruim.

Daarnaast kiest u met Knauf cementpleisters 
voor de kwaliteit die grondigheid en ruim 
tachtig jaar ervaring met zich meebrengen. 
Elk cementpleistersysteem, basismortel en 
afwerking, is uitvoerig getest en door
gemeten en voorzien van een attest. En in 
ontelbare praktijksituaties hebben de 
systemen de hun toegeschreven prestaties 
en duurzaamheid ruimschoots bewezen. 

Afwerkingsmogelijkheden 
De Knauf cementpleisters kunnen op diverse 
manieren worden afgewerkt. Voor LFP235, 
UP310, SM700PRO en UP210W zijn geen 
aparte afwerkpleisters nodig, ze kunnen  
als basismortel en afwerking fungeren. 
Naast de alleskunners en specifieke  
basismortels bevat het assortiment cement
pleisters ook producten die speciaal voor 
de afwerking zijn bedoeld, zoals de 
FP205, HP250 en LP221. Met de afwerk
pleisters kunt u de gevels precies dát  
gestucte uiterlijk geven dat u voor ogen 
hebt. Grof gestructureerd of fijn, traditioneel  
wit of juist in een sprekende kleur.

KNAUF CEMENTPLEISTERS

Voordelen 
›  Cementpleisters zijn goed schoon te maken, met een normale hogedrukreiniger.
›  De cementpleisters geven u veel keuzevrijheid in het uiterlijk van de gevel door 

de diverse korrelgroottes van de mortels en pleisters en door verschillende 
afwerkingstechnieken als schuurwerk, kamwerk en blokverbanden. Daarnaast 
kunnen ze ook als basis laag voor keramische en minerale steenstrippen of 
tegelwerk dienen.

›  Voor elke situatie en ondergrond is er een cementpleister. Hier kunt u denken 
aan pleisters voor oude gevels, lichtgewicht pleister en pleister voor extreem
spanningsarm. Voor de oude gevels tot aan waterdichte gevels voor plintwerk.

www.knauf.nl/wijzers
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AFWERKINGEN

Algemeen 
Aan de technische prestaties van de 
gevelsystemen van Knauf hoeft u niet te 
twijfelen; we staan voor kwaliteit en dat 
geldt voor al onze producten. Maar naast 
degelijke gevels wilt u ook mooie gevels. 
Ook op dat vlak stellen we u niet teleur. 
Met een uitgebreid en gevarieerd pakket 
aan afwerkingsmogelijkheden helpen  
we u uw creatieve ideeën te realiseren.  
En door de complete systeemgarantie  
bent u ervan verzekerd dat het goed is.

Vindt u de afwerking die u graag wil  
niet tussen de Knauf producten dan hoeft 
dat geen probleem te zijn. We kijken 
graag samen met u/voor u of datgene 
wat u voor ogen heeft, te combineren is 
met ons systeem.

Knauf GevelbrochureKnauf Gevelbrochure
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Sierpleister 
Conni S en MineralAktiv zijn de twee 
sierpleisters in het assortiment van Knauf. 
Deze korrelpleisters kunnen worden 
toegepast op alle gevelsystemen van Knauf, 
dus zowel als afwerking van cementmortels 
als van Knauf Skin en op Knauf Aquapanel 
Outdoor. U kiest ze voor de verfraaiing van 
de gevel én voor hun beschermende 
werking. Beide sierpleisters zorgen ervoor 
dat regenwater afparelt zodat de gevel er 
niet door wordt belast. Het zorgt ook voor 
een soort zelfreinigend effect want vuil  
op de gevel wordt er zo afgespoeld.
MineralAktiv gaat daarin nog een stapje 
verder dan Conni S. Deze innovatieve 
afwerking absorbeert dauw en geeft dit 
vocht gedurende de dag weer langzaam 
af aan de buitenlucht. MineralAktiv pleister 
wordt daarnaast altijd afgewerkt met 
MineralAktiv Fassadenfarbe. Deze structuur 
behoudende minerale gevelverf zorgt 
ervoor dat het oppervlak infrarood 
absorbeert en de warmte vasthoudt. 
Daardoor wordt het gedurende de nacht  
en vroege ochtend minder met vocht  
belast dan andere, koudere geveldelen  
en is het dus minder gevoelig voor algen  
en schimmelgroei.

Cementpleister
Alle Knauf gevelsystemen kunnen worden 
afgewerkt met cementpleisters. Daardoor 
kunt u, zonder dat dat aan de buitenkant  
te zien is, de verschillende gevelsystemen 
combineren.
De cementpleisters zorgen voor een 
beschermende, dampopen en fraaie 
afwerkingslaag. 
Door de verschillen in korrelgrootte, 
structuur en kleur van de cementpleisters 
zijn er zeer veel variaties in uiterlijk 
mogelijk. De materialen zijn ook zeer 
geschikt voor creatieve ideeën als blok
verband, kamwerk en andere patronen.

Voordelen
›   Een afwerking met cementpleisters beschermt en verfraait de gevel en maakt  

het onderhoud gemakkelijker.
›  Met de cementpleisters kan ook een combinatie van de Knauf gevelsystemen 

uniform worden afgewerkt.
›  Cementpleisters bieden u een grote ontwerpvrijheid dankzij de variaties in 

korrelgrootte, kleur en afwerkingstechnieken.
›  Knauf FP 205 is een witte, zeer fijne afwerkpleister. Door de fijne korrel van 

slechts 0,5 mm krijgt pleisterwerk een mooi strak, bijna glad eindresultaat. 
FP 205 verwerkt het beste op een basislaag van LFP 235 (van 14 mm).

›  Knauf HP 250 is een grijze wateraf stotende afwerkpleister die zeer geschikt is  
als afwerklaag op steenachtige ondergronden zoals lichtgewicht basispleisters 
(bijvoorbeeld Knauf LUP 222 en LFP 235) en Knauf Aquapanel Outdoor  
(in combinatie met de voorgeschreven mortelweefsellaag). De pleister heeft  
een fijne structuur. 

›  Knauf LP 221 is een waterafstotende afwerkpleister. Standaard is het een  
witte pleister, maar de LP 221 is in vele kleuren leverbaar. Als ondergrond  
zijn minerale pleisters geschikt, zoals een lichtgewicht basispleister  
(Knauf LUP 222 en LFP 235) of Knauf Aquapanel Outdoor (in combinatie  
met de voorgeschreven mortelweefsellaag). Mooi voor fijn schuurwerk.

›  Sokkel dichtpleister Knauf SD 180 is geschikt als vochtbescherming van sokkels  
en afdichting van gevelbepleistering tegen grondvocht, stilstaand water en niet 
drukkend oppervlakte water. De pleister is vorst en vocht bestendig, zeer flexibel 
en kan ook met kwast worden aangebracht.

Voordelen
›   De sierpleisters hebben een afparelende en dus zelfreinigende werking.
›  Het MineralAktiv systeem zorgt voor minder vochtbelasting waardoor de gevel 

minder onderhoud nodig heeft en langdurig mooi blijft.
›   MineralAktiv heeft een hoge alkalische waarde die algen en schimmelgroei 

tegengaat. Daardoor zijn geen reinigingsmiddelen nodig die schadelijk zijn voor 
de natuur. MineralAktiv bevat zelf ook geen toegevoegde biocides stoffen.

›   Met MineralAktiv is een zeer gladde gevelafwerking worden verkregen, de kleinste 
korrelgrootte is slechts ICM 1,0mm.

›   Conni S kan maar hoeft niet geverfd te worden; dat scheelt een extra handeling. 
Door zijn flexibiliteit is de kunsthars gebonden Conni S een goede keuze voor een 
gevel waar spanning in zou kunnen optreden.
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Minerale en keramische steenstrips
Niet iedereen in Nederland loopt warm 
voor gepleisterde gevels, we zijn erg 
gewend aan bouwwerken van baksteen. 
Gelukkig hoeft dat niet te koste te gaan  
van de uitstekende eigenschappen van de 
Knauf gevelsystemen. Die kunnen prima 
worden afgewerkt met steenstrips, zodat 
het er uit ziet als traditioneel metselwerk. 
Elk metselverband is mogelijk, en zonder 
dat daar speciale voorzieningen in de 
gevelconstructie voor getroffen moeten 
worden.
De steenstrips zijn een veilige keuze,  
ze worden muurvast op het gevelisolatie
systeem verlijmd en voldoen minimaal aan 
brandklasse B.

U kunt kiezen uit minerale en keramische 
steenstrips. Elk heeft zijn specifieke 
eigenschappen, kenmerken en voordelen 
maar voor beide geldt dat ze uw ontwerp
mogelijkheden aanzienlijk vergroten.

Verfsystemen
In ons assortiment voor gevels hebben we 
ook nog drie verfsystemen, Knauf Protect, 
Knauf Protect TSR en MineralAktiv  
Fassadenfarbe. U kunt er de gevel  
vrijwel elke gewenste kleur mee geven.  
Ook zorgen ze voor een beschermende 
laag waardoor de gevel minder onderhoud 
nodig heeft en lang mooi blijft.  
Beide systemen zijn dampopen en vergroten 
de afparelende werking van het gevel
systeem waarop ze worden aangebracht.

Voordelen
› Alle Knauf gevelsystemen kunnen worden afgewerkt met steenstrips.
› Steenstrips zijn een veilige afwerking.
›  Steenstrips bieden u een grote ontwerpvrijheid.
›  Alle metselverbanden zijn te maken met steenstrips.
›   Minerale steenstrips zijn in elke kleur en vorm en vrijwel elk formaat te maken. 
›  Minerale steenstrips zijn dunner (minimaal 3 mm) en lichter dan keramische 

steenstrips. 
›  Een gevelafwerking van keramische steenstrips is niet te onderscheiden van 

traditioneel metselwerk.
›  Met keramische steenstrips kunnen ook beschermde stadsgezichten met het  

Knauf Skin buitengevel isolatiesysteem worden verduurzaamd.

Voordelen
›  Gevelverfsystemen beschermen en verfraaien; ze zorgen voor een langdurig 

schonere gevel.
›  MineralAktiv Fassadenfarbe is een silicaatverf waarmee alle Knauf gevelsystemen 

kunnen worden afgewerkt. U kunt er dus een uniforme uitstraling mee realiseren.
›  MineralAktiv Fassadenfarbe is damp open.
›  De hechting van MineralAktiv Fassadenfarbe is uitstekend, de verf gaat een  

zeer duurzame verbinding aan met elke minerale ondergrond zodat het één 
geheel wordt.

›  Algen en schimmels hebben aanzienlijk minder kans om te groeien op een gevel 
die is afgewerkt met MineralAktiv Fassadenfarbe.

›  Knauf Protect is geschikt voor alle ondergronden. 
›  Knauf Protect is lichtecht, weersbestendig en de structuur van de ondergrond  

blijft behouden. 
›  Door zijn flexibiliteit is deze gevelverf op basis van siliconenharsverf een goede 

keuze voor een gevel waar spanning in zou kunnen optreden.
›  Knauf Protect is ook uitstekend in te zetten voor het egaliseren van kleurschakeringen 

door onregelmatig drogen of veranderingen van de klimatologische omstandigheden. 
›  Knauf Protect TSR maakt het mogelijk om intense kleuren toe te passen op nieuwe 

witte ondergronden zoals SM 700 PRO of siliconenpleisters zoals Conni S en  
op Knauf Skin buitengevelisolatie systemen.

›  Knauf Protect en Knauf Protect TSR zijn damppopen, sterk waterafstotend en drogen 
zonder krimp.

›  Knauf Protect TSR heeft een hoog dekvermogen en een zeer grote kleurenstabiliteit.
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REFERENTIEPROJECTEN

We hebben in de loop van de jaren al veel mooie projecten mogen realiseren in 
samenwerking met architecten. Voor de buitengevel zijn er diverse afwerkingen  
mogelijk om de gevel ook mooi en strak af te werken. 

Aquapanel Outdoor referentieprojecten

Cementpleister referentieprojecten

Knauf Skin referentieprojecten

Bedieningscentrale Amerongen  Afwerking Keramische tegelafwerking

School Loenen, verduurzaming  Afwerking Conni S op kleur Stadhuis Tilburg  Afwerking AQP plafond, Conni S NOM woningen  Afwerking Keramische steenstrips

Bosweg, Oisterwijk  Afwerking Conni S

Outlet Center Roermond  Afwerking Conni S op kleur

Woninghuis Herpt  Afwerking MineralAktiv

Eldorado Zeist  Afwerking Keramische tegelafwerking

Visrokerij Enkhuizen  Afwerking SM 700 PRO 
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Voor meer informatie en/of directe 
contactgegevens kijk op

   www.knauf.nl/skin-architect

   www.knauf.nl/aquapanel

Projectondersteuning
Helemaal in het begin van deze brochure 
zeiden we het al, Knauf werkt al meer dan 
80 jaar samen met architecten. We doen 
dat graag vanaf het begin van het project, 
van af de ontwerpfase; of eerder nog, als 
dat kan. Met adviezen en ideeën, met 
oplossingen voor wat u wilt bouwen; rond, 
recht, schuin, hoog of laag. We denken 
mee over details, kunnen ze desgewenst  
in BIM aanleveren. We zorgen voor een 

ADVIES

KnaufZeker
U vertrouwen is voor Knauf belangrijk  
zeker als het gaat om ons advies over  
het behalen van de prestaties die wij 
beloven en die worden vereist. Om u  
die extra zekerheid te geven, geven wij 
garantie doormiddel van KnaufZeker.  
Alle producten zijn volledig op elkaar 
afgestemd om de vereiste prestaties te 
behalen. Een unieke garantie op hechting 
en technische vereisten.

KnaufZeker geeft u zekerheid!

volledig projectadvies en ook voor de  
juiste bestekteksten.
Ook als het om dingen gaat die geen 
onderdeel zijn van onze eigen systemen 
denken we met u mee, zoeken we uit  
of het kan, of het past, of het veilig en 
verantwoord is.
Want we vinden het belangrijk dat u  
kunt maken wat u heeft bedacht, wat u 
voor zich ziet.

KnaufZeke
r

100% prestatiegarantie
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Voor vragen over Gevel oplossingen/mogelijkheden en specifieke toepassingen kunt u contact opnemen met onze technische adviseurs of kijken op www.knauf.nl/gevel.  

Knauf organiseert ook opleidingen en praktische cursussen in de Knauf Akademie in Utrecht. U kunt hiervoor het cursus programma opvragen.

Knauf Techniek 
Voor meer informatie:
(030) 247 33 89 
www.knauf.nl
techniek@knauf.nl

Knauf B.V.
Mesonweg 8-12
3542 AL Utrecht
Tel: (030) 247 33 11
Fax: (030) 240 96 90


