
A7 - Gipsplaatvuller

MATERIALEN

Knauf Gipsplaatvuller is een extra fijne 
voegpasta voor gipsplaten.

OPSLAG

Knauf Gipsplaatvuller moet op een droge, 
koele en vorstvrije plaats weg van direct 
zonlicht worden bewaard (tussen 5 en 25 °C). 
Onder deze omstandigheden en in de originele 
ongeopende verpakking bewaard, blijft de 
kwaliteit van het product ong. 36 maanden lang 
constant. 

EIGENSCHAPPEN

■ Gebruiksklaar
■ Geschikt voor binnen
■ Extra fijne korrelgrootteverdeling voor een 

perfecte afwerking
■ Fijne en harde afwerking
■ Gemakkelijk te bewerken
■ Barst niet, krimparm
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TOEPASSINGSDOMEIN

Knauf Gipsplaatvuller is in het bijzonder 
geschikt voor het voegwerk tussen 
kartongipsplaten. Het product maakt een 
gladde afwerking van uitstekende kwaliteit 
mogelijk. Het kan ook worden aangebracht op 
bevestigingselementen of hoekbeslag. Ideaal 
voor elk type bekleding: verf, behangpapier, 
glasvlies. Het is raadzaam om voegen van 
meer dan 4 mm niet te vullen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

■ Buiten het bereik van kinderen bewaren
■ Lees het etiket vóór gebruik
■ Raadpleeg, voor meer informatie, het 

bijbehorende veiligheidsinformatieblad, 
dat beschikbaar is op aanvraag of op onze 
website: www.repafill.be

VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor 
elke toepassing die buiten dit technische 
informatieblad valt, of bij onduidelijke 
instructies.

VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND
De ondergrond moet schoon en stabiel zijn, 
droog en vrij van elk element dat een goede 
hechting van het product in de weg zou kunnen 
staan (stof, vet ...). Verwijder het stof uit de 
voegen met behulp van een borstel. Isoleer de 
metaalelementen met een roestwerende primer.

VERWERKING
Breng in de voeg een dun laagje aan, kleef 
er vervolgens een papierstrook over en ga 
er opnieuw met de spatel over om de strook 
in de pasta te drukken. Vermijd daarbij de 
vorming van luchtbellen. Gebruik, wanneer 
het product droog is, een bredere spatel met 
hetzelfde product dat u aan beide zijden van 
de voeg tussen 3 en 5 cm over de rand laat 
komen. Verwijder het overtollige product en 
schuur het oppervlak op wanneer het product 
volledig droog is. Kan worden aangebracht met 

een machine van het type “bazooka”. Reinig 
het gereedschap en de recipiënten na gebruik 
onmiddellijk met helder water.

OPMERKINGEN
Breng het product niet aan als de 
temperatuur van de ondergrond en/of de 
omgevingstemperatuur minder dan 5 °C of 
meer dan 35 °C bedraagt. Mag niet worden 
aangebracht op ondergronden die voortdurend 
worden blootgesteld aan vocht. Breng geen 
poedervormige voegproducten aan op Knauf 
Gipsplaatvuller. Meng Knauf Gipsplaatvuller 
niet met andere poedervormige voegproducten.
Behoed het product voor vorst en warmte.

VERPAKKING

Tube van 200 ml, emmer van 1 en 5 kg.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur 5-35 °C
Dichtheid 1,7 g/cm³
Verbruik ong. 200 g per meter voegen
pH neutraal
Kleur wit


