
Materiaal

Knauf Renoband
Samenstelling, toepassingsgebied, verwerking

Verwerking

Samenstelling
Gebruiksklare pasta, hoofdzakelijk samengesteld
uit vinyl en acrylvulling.

Binnen en buiten 

Gebruiksklaar

Uitstekende verwerking

Elastisch en soepel product

Schuren overbodig 

Waterbestendig

Bijzondere eigenschappen

Ondergrond
Knauf Renoband is geschikt voor diverse types
ondergrond behalve metaal, plastiek, glas. 
Stofdeeltjes en loszittende restjes in de toepas-
singszones verwijderen.
Op poedervormige oppervlakken (verouderd gips,
bastaardpleister …) eerst Knauf   Diepgrond
gebruiken om de ondergrond te vervestigen. 
Diepe barsten eerst tot op 2 à 3 cm van de afge-
werkte oppervlakte dichtstoppen en dit laten uit
drogen.

Binnen : een vulpleister op basis van gips zoals
b.v. Knauf - Superfiller of Knauf - Snelgips gebrui-
ken.

Buiten : een mortel gebruiken op basis van
cement zoals Knauf - Snelmortel of  Knauf -
Reparatie Universeel.

Toepassing
Temperatuur van de ondergrond: tussen + 5°C et
+ 32°C.
Enkel de nodige geschatte hoeveelheid voor het
uit te voeren werk afnemen.
Indien het product te droog is, kan er al mengend
een klein beetje water aan worden toegevoegd.
Met een spatel van aangepaste grootte overvloe-
dig pleisteren door het product recht in de barsten
te duwen met een afwisselende beweging. 
Van beneden naar boven parallel aan de barst
egaliseren.
Lagen van 5 à 30 mm garanderen het beste resul-
taat. 
Product dat begint uit te drogen niet meer gebrui-
ken en verwijderen.

Droogtijd
30 minuten tot 3 uur, volgens de dikte van het
gebruikte pleister en de vochtigheidsgraad 
Volledige en definitieve verharding wordt na 7
dagen bereikt.

Afwerking
Buiten : gedurende 72 uur de herstelling tegen
regen beschermen en vervolgens 2 lagen verf aan-
brengen ;
Binnen : wachttijd overschildering (+20°/65 %
h.r.), +/- 2 uur voor een latexverf, +/- 24 uur
voor een olieverf.
In principe is schuren overbodig daar het product
erg fijn en soepel is. Zeer fijn schuurpapier gebrui-
ken indien het vlak toch gerectificeerd moet wor-
den.
Gebruikt materiaal en eventuele spatten dadelijk
na toepassing met water reinigen.

Vulling en afwerking van scheuren, spleten en
openingen

Stoppen van krassen en barstjes

Glad maken van plaatselijke onregelmatighe-
den van de oppervlakte

Herstellen en dichten van aansluitingen en
sponningen

Toepassingsgebied



Renoband 178 ml in tube - Karton van 36
tuben
N° art. 53306
Code EAN 5413503062164

Renoband 1 l in pot - Karton van 6 potten
N° art. 24965
Code EAN 4006379042142

Renoband 4 l in emmer - Karton van 2
emmers
N° art. 24968
Code EAN 4006379042159

Renoband 10 l in emmer - Per stuk
N° art. 24969
Code EAN 4006379044986

12 maand in de originele gesloten verpakking. 
Op een droge en frisse plaats opslaan(tussen + 5
en 25°C.).
Tegen vorst en hoge temperaturen beschermen.

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Bij accidenteel contact met de ogen een arts
raadplegen. 

Het inademen van eventuele stofdeeltjes bij
het schuren vermijden.

Onze veiligheidsfiche ref. Reno - sf- 03 raad-
plegen, beschikbaar op aanvraag of via onze
website.
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Onze garantie heeft uitsluitend betrekking op de onberispelijke kwaliteit van ons materiaal. Constructieve, statische en fysiche eigenschappen van de Knauf systemen worden gewaarborgd op voorwaarde dat uitsluitend
gebruik wordt gemaakt van de onderdelen van de Knauf systemen en de door Knauf speciaal aanbevolen producten. Gegevens omtrent verbruik, hoeveelheden en uitvoering zijn referentiewaarden die in geval van sterk afwijkende omstandigheden niet zonder meer
kunnen worden overgenomen. Alle rechten voorbehouden. Veranderingen, nadrukken en overname fotomateriaal, ook wanneer deze in uittreksel plaatsvinden, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.
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