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Knauf gipskartonplaten
De standaard oplossing voor de montage van wanden, plafonds, verlaagde plafonds en voorzetwanden op metalen of 
houten onderconstructies, in zowel private als in publieke gebouwen. De plaat bestaat uit een kern van gips en aan 
beide zijden voorzien van karton, de hechting ontstaat tijdens de uitharding van het gips. De stevige gipsplaat kan 
men bevestigen op metselwerk en houten of metalen onderconstructie.

Knauf Hydro-plaat De gipsplaat met een grote vochtweerstand. Ideaal voor lokalen zoals badkamers, keukens, was-
lokalen,... waar kortstondig een hoge vochtigheidsgraad kan optreden. Groenkleurige plaat. 

Knauf Brandwerende plaat RF Met de RF plaat kan men op een economische wijze plafonds, verlaagde plafonds,
scheidingswanden en voorzetwanden brandveilig maken. Rooskleunig karton met een dikte van 15 mm, om te beant-
woorden aan bijzonder hoge vereisten inzake brandbestendigheid.

Knauf stucplaat Gipsplaat bekleed met een speciaal karton, bestemd als pleisterdrager voor pleisters van het type 
MP75, ECOfin, DUOlight of Goldband. Ideaal voor dakgebintes, kan geniet worden en heeft een ronde kant. Platen kun-
nen onderling verbonden worden met voegenclips voor stucplaten.

Knauf Flexboard Dunne, buigbare gipsplaat bestemd voor de montage van gebogen scheidingswanden alsook 
voor convexe en concave plafonds. Droog gemonteerd kan een minimale straal van 1,00m gehaald worden, nat 
gemonteerd een minimale straal van 0,30m. In de regel is een dubbele beplating aanbevolen. Niet geschikt voor 
brandwerende constructies.

Afgeschuinde Kant (AK) 4 x Afgeschuinde Kant (4x AK) 
(horizon board)

Ronde kant (RK)

Voorraadprogramma 2000 
x 600

2600 
x 600

2400 
x 1200

2600 
x 1200

2800 
x 1200

3000 
x 900

3000 
x 1200

flexboard 6.5 mm ●
stucplaat RK 9.5 mm ●

light AK                    9.5 mm ● ●
standaard AK 12.5 mm ● ● ● ● ●

standaard 4xAK 12.5 mm ● ●
hydro AK 12.5 mm ● ● ●

hydro 4xAK 12.5 mm ● ●
brandwerend AK 15 mm ●
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Brio droogvloersysteem - Innovatieve droogvloersystemen in gipsvezel
Door het lage gewicht, de hardheid en de geringe dikte is Knauf Brio geschikt 
voor alle woonvertrekken, kantoor- en verkoopruimten, hotels, ziekenhuizen met  
inbegrip van badkamers. Door de goede warmte-geleiding van het gipsvezel- 
materiaal is Brio zeer geschikt voor vloerverwarming. De warmte-isolerende  
eigenschappen van Brio dragen bij tot een lager energiegebruik en meer comfort.  
Brio WF en MW met een onderlaag van houtvezel of rotswol vermindert de over-
dracht van contactgeluid naar onderliggende vloeren. 

Voorraadprogramma 1200 x 600 x 18 mm

Toebehoren
 • Brio egalisatiekorrels droogstorting 50 L (Knauf 3701) 
 • Brio voeglijm voor Brio 800 G (Knauf 88533) 
 • Brio schroeven 22 mm 500 st (Knauf 67068) 

Knauf Aquapanel Indoor
Plaat op basis van cement omhuld met een wapenings van glasvezels. 
Deze platen zijn in het bijzonder geschikt voor zones die sterk onderhevig 
zijn aan water zoals douches, sanitaire ruimtes,... 

Voorraadprogramma 1200 x 900 x 12.5 mm

Toebehoren
 • Aquapanel voegenlijm PUR 310ml (50ml/m² - 25ml/lm voeg)

Sound Protection Systems
De basiseigenschappen van gipskartonplaten worden door de samenwerking van de gipskern met de kartonnen 
bekleding bereikt. De door karton omgeven gipskern kan enigszins opgeschuimd zijn en kan toeslagstoffen bevatten 
om specifieke eigenschappen te kunnen bereiken.

Knauf Diamond Board Omwille van de hogere densiteit van Diamond Board presteren wandsys-
temen met deze gipsplaat akoestisch bijzonder goed. Andere eigenschappen zoals een hogere 
breuksterkte, stootvastheid, brandveiligheid en hoge weerstand tegen water maken dat Diamond 
Board de ideale, veelzijdige plaat is voor gebruik in drukbezochte ruimtes.

Knauf Soundshield De speciaal afgestemde geluidafzwakkende kern maakt dat de Soundshield dé plaat bij uitstek 
is om, in combinatie met onze SoundProtection profielen, wandsystemen te vormen die echte akoestische schilden 
zijn tussen ruimtes.

Voorraadprogramma 2600  x 1200 3000 x 1200
Diamond Board 12.5 mm ● ●

Soundshield 12.5 mm ● ●



Knauf accessoires

Voegband (Knauf 24576): zelfklevende wapeningsband in glasvezel voor de versteviging van plaatvoe-
gen. 90lm/rol

Voegband Papierstrook papieren wapeningsband voor een stevige en geslaagde afwerking van 
gipsplaatvoegen. Ideaal voor het opvoegen bij hoge luchtvochtigheid of lage temperatuur. 150lm/rol

Perlfix (Knauf 08049) speciaal kleefgips voor de bevestiging van standaardplaten en isolatieplaten op 
metselwerk. 25 kg/zak (verbruik 3 à 5 kg/m²)

Schroeven voor wanden en plafonds met metalen onderconstructie. 
Beschikbare afmetingen : 3.5x25 / 3.5x35 / 3.5x45 - 1000 st/doos

Voegenclips (Knauf 24891) voor het onderling verbinden van stucplaten. 100 st/doos

Inspectieluik revo P/W 12.5 mm 600x600 mm (Knauf 128781) luik voor wanden en plafonds in gip-
splaten. Discrete integratie, makkelijke opening.

Sheetrock Fill & Finish Light (Knauf 452127) voor het vullen van gipsplaatvoegen in combinatie 
met papieren voegbanden en voor het finishen van gipsplaatvoegen. Ook geschikt voor het volledig 
plamuren van gips- en gipsvezelplaten, betonoppervlakken, gasbetonblokken en verschillende oude 
ondergronden. 
Sheetrock Superfinish (Knauf 314860) is een gebruiksklare polyvalente finishpasta voor de afwerk-
ing van voegen,  het dun overpleisteren van volledige oppervlakken en het gladzetten van talrijke 
ondergronden.

Sheetrock Dallas buitenhoekprofiel is een met papier ommantelde metalen hoekbeschermings- 
en aansluitprofielen hebben veel voordelen voor de verwerking en het resultaat. Ze bieden o.a. 
sterke bescherming door het verzinkte metaal.

Sheetrock Hopper (Knauf 314802) Met een minmale investering geeft de Hopper maximaal ver-
werkingsgemak bij het afwerken van hoeken met de Sheetrock hoekprofielen. Met de Hopper 
brengt u gemakkelijk en snel Sheetrock voegmateriaal aan op de Sheetrock hoekprofielen, die 
daarmee als het ware zelfklevend worden.
Sheetrock buitenhoekroller (Knauf 428118) hiermee brengt u gelijkmatige druk aan over de ge-
hele lengte van het buitenhoekprofiel (Dallas, Santa Fé)  en bekomt u een strakke buitenhoek. 
De buitenhoekroller spaart u daarom veel tijd ten opzichte van het handmatig aandrukken en 
controleren.
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Profielen en toebehoren voor plafonds 

Plafondprofiel CD60/27 basis- en draagprofiel voor de realisatie van valse plafonds. 
Formaat: 60x27x4000mm

Randprofiel UD28 wandaansluitingsprofiel voor plafond met metalen onderconstructie.
Formaat: 30x30x3000mm

Verbinder voor profiel CD60/27 (Knauf 24916) stuk in gegalvaniseerd staal voor het verlengen van 
profielen voor de montage van plafonds met een metalen onderconstructie.

Kruisverbinder niet gebogen voor CD60/27 (Knauf 54626) Voorgebogen ankerhanger voor de bev-
estiging van het draagprofiel op het basisprofiel bij een plafond met metalen onderconstructie.

Directafhanger niet gebogen met schroeven - 125mm voor CD60/27 (Knauf 24879) te bui-
gen directafhanger voor gipsplatenplafonds wordt geleverd met schroeven.

Ankerdirectafhanger - 200mm voor CD60/27 (Knauf 46522) bevestigingsmiddel voor CD-profiel-
en bij de montage van een gipsplatenplafond onder een hellend dak.

Kombi-ankerfix-snelafhanger - 140mm voor CD60/27 (Knauf  3412) snelafhanger voor valse 
plafonds met metalen onderconstructie. Te combineren met een draad met oog om de hoogte van de 
afhanger makkelijk in te stellen.

Draad met oog - 250 mm (Knauf 3417) - 500 mm (Knauf 46522) stang met oog voor valse pla-
fonds met metalen onderconstructie. Te combineren met een ankerfix-snelafhanger om de 
hoogte van de afhanger makkelijk in te stellen. 

Profielen en toebehoren voor wanden

Horizontaal standaard profiel voor metalen staanderwand. 
U50 - 50x40x4000mm
U75 - 75x40x4000mm
U100 - 100x40x4000mm

Verticaal standaard profiel voor metalen staanderwand.
CW50 - 50x49x2600mm - 50x49x3000mm - 50x49x4000mm
CW75 - 75x49x2600mm - 75x49x3000mm - 75x49x4000mm
CW100 -    - 100x49x3000mm

Verticaal profiel SoundProtection voor metalen akoustische staanderwand.
MW75 - 75x49x2600mm - 75x49x3000mm

Dichtingsband 30m x 50mm (Knauf 3468) zelfklevende dichtingsband, aan te brengen op het 
profiel voor een betere akoestische isolatie van metalen staanderwanden.

Hoekbeschermer corner bead 31/31mm - 3000mm (Knauf 93762) profiel in gegalvaniseerd 
staal voor de afwerking en versteviging van buitenhoeken. 


