Knauf Skin Gevelisolatie

Knauf Skin Gevelisolatie
Gevelisolatie in de
vertrouwde Knauf kwaliteit

Voordelen voor de gebruiker
Knauf levert complete oplossingen voor wanden, vloeren en plafonds van hoogstaande
kwaliteit. Knauf staat voor kwaliteitsproducten en goede ondersteuning. En we doen
meer! Met onze innovatieve oplossingen creëren wij een ideale woon- en werkom
geving. Bijvoorbeeld voor de bewoner die comfortabel wil wonen én energie wil sparen.
Voor deze bewoner is er Knauf Skin gevelisolatie. Knauf Skin verandert een vervallen
gevel in een langdurig mooie en moderne gevel. Door de isolerende werking van Knauf
Skin wordt energie bespaard, is de energierekening lager en heerst er zomer en winter
een comfortabel binnenklimaat. Dit alles maakt Skin bijzonder duurzaam. En draagt
daarnaast ook bij aan een beter milieu.

Knauf Skin

Wie denkt aan gevelisolatie: denkt Knauf Skin
Gevelisolatie in de vertrouwde Knauf kwaliteit! Dat is Knauf Skin. Een hoogwaardig, compleet en gegarandeerd gevelisolatiesysteem, dat zijn langdurige
levensduur al uitgebreid bewezen heeft in Duitsland en België. Met Knauf Skin
wordt iedere gevel een gevel om trots op te zijn.
Knauf Skin. Een kans die je niet mag missen
• Werken met de kwaliteitssystemen van Knauf
• Vertrouwen op de deskundige ondersteuning van Knauf
• Gegarandeerd een goed eindresultaat
• Profiteren van de vele voordelen als gecertificeerd Knauf Skin Verwerker
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Een gevel om trots op te zijn met de kwaliteitssystemen van Knauf Skin
Met Knauf Skin gevelisolatie wordt een geïsoleerde schil om het gebouw gecreëerd,
waardoor de warmteweerstand van het gebouw aanzienlijk toeneemt. Knauf Skin is veel
meer dan een eenvoudige optelsom van materialen. Het is een compleet systeem dat
wordt gekenmerkt door uitstekende prestaties op het gebied van warmte-isolatie en daarnaast wordt er door een Knauf gepleisterde afwerklaag een mooie uitstraling verkregen.
Op deze wijze wordt het wooncomfort van de bewoners verzekerd en komt de gevel er
weer als nieuw uit te zien.
Snel en efficiënt door veelzijdige producten
Door het gebruik van veelzijdige producten verwerken de systemen snel en efficiënt. Zo is
Knauf SM 700 PRO een zeer complete mortel. Deze kan als hechtmortel, wapenings
mortel, afwerkpleister en zelfs in het plintbereik worden gebruikt. SM 700 PRO is natuurwit, maar is ook op kleur verkrijgbaar volgens de Knauf kleurenkaart.
Een langdurig mooi resultaat
Met Knauf Conni S blijft de gevel mooi! Deze prettig te verwerken siliconenharspleister is
gebruiksklaar en heeft een hoge waterafstotendheid en weersbestendigheid. Daardoor is
Conni S minder gevoelig voor vervuiling en algen en zeer onderhoudsvriendelijk.

Knauf Skin

Knauf heeft twee beproefde gevelisolatiesystemen voor de Nederlandse markt
Beide systemen zorgen voor een duurzame, mooie en energiezuinige buitengevel.

Knauf Skin Basis

Knauf Skin Energy

Voor een energiezuinige buitengevel

Voor meer comfort en duurzaamheid

Skin Basis is prettig te verwerken en wordt gekenmerkt

Skin Energy is qua opbouw gelijk aan Skin Basis, maar

door het gebruik van een aluminium sokkelprofiel bij het

biedt nóg meer comfort en duurzaamheid. Skin Energy

maaiveld en plintbereik. Skin Basis wordt verwerkt met

wordt verwerkt met de hoogwaardige Knauf EPS 032 iso-

witgekleurde Knauf EPS 040 isolatieplaten die te krijgen

latieplaten met aan de lange zijden een messing en groef

zijn met stompe kant of messing en groef verbinding*.

verbinding*. De grijskleurige Knauf EPS 032 isolatieplaten

De isolatieplaten hebben een goede isolatiewaarde

hebben een hoge isolatiewaarde (λ=0,032 W/(m·K)) voor

(λ=0,040 W/(m.K)).

nóg meer energiebesparing of een slankere constructie.
Skin Energy is voorzien van het unieke Knauf Quix XL
systeem: een plintaansluiting zonder koudebruggen.

*Isolatieplaten met een messing en groef verbinding zorgen voor een thermisch ononderbroken aansluiting. Tevens zijn de platen aan de achterzijde
afgeschuind, zodat er tijdens de verlijming geen mortel tussen de naden kan komen.

Uniek: Knauf Quix XL systeem
Een belangrijk onderdeel van Knauf Skin Energy is het Knauf Quix XL systeem. Dit unieke systeem voorkomt
koudebruggen in de sokkelaansluiting, dit in tegenstelling tot traditionele sokkelprofielen. Het systeem is snel en
efficiënt te verwerken door de zelfklevende montagehoeken waar de elementen overheen geplaatst worden: dit
maakt het gebruik van schroeven overbodig.
Het Knauf Quix XL systeem bestaat uit het Quix XL element 035, Quix XL zelfklevende montagehoeken en het
Quix XL afsluitprofiel.

Knauf Skin Basis

Knauf Skin Energy
Quix XL systeem
voorkomt 100% zeker
een thermisch lek

Aluminium sokkelprofiel
geleidt warmte (=verlies)

Bezoek www.knauf-skin.nl voor het complete assortiment Knauf Skin producten
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Stichting Garantiefonds
Gevelsystemen
Met Knauf Skin ben je zeker van een
lange levensduur van de gevels. Knauf
kan de Skin systemen garanderen
voor de duur van 10 jaar, omdat
we aangesloten zijn bij de Stichting
Garantiefonds Gevelisolatiesystemen.
Het Garantiefonds biedt financiële en
bouwtechnische zekerheid. Zij koppelen uitgebreide kwaliteitszorg aan een
garantieverzekering. Ga voor meer informatie naar www.garantiefondsgi.nl.

eker

KnaufZ

arantie

statieg
100% pre

KnaufZeker: 100% garantie op systeemprestaties
De gips- en isolatieproducten van Knauf staan garant voor hoogwaardige kwaliteit en zijn op elkaar af
gestemd voor een uitmuntende prestatie. Door Knauf producten met elkaar te combineren en te verwerken in
een systeem, worden de prestaties gewaarborgd. Deze garantie noemen we KnaufZeker. Met KnaufZeker
bent u er 100% zeker van dat Knauf systemen hun beloofde prestaties halen en houden.
KnaufZeker omvat diverse systemen die vooraf uitvoerig getest zijn op hun individuele en gecombineerde
prestaties. Door deze systemen conform onze verwerkingsvoorschriften te verwerken ontvangt u de 100%
KnaufZeker prestatiegarantie. Meer informatie over de systemen en de prestaties van KnaufZeker vindt u op
www.knaufzeker.nl.
Onze gevelisolatiesystemen zijn uitgebreid getest en gecertificeerd door ETA-09/0284.

Knauf Skin

Knauf Skin Verwerker
Als Knauf Skin Verwerker kun je tijdens het werk vertrouwen op onze
deskundige ondersteuning, zoals advisering op maat en een intensieve
projectopvolging. Deze intensieve samenwerking zorgt voor de zekerheid van een eindresultaat waar we samen trots op kunnen zijn.
Verder promoten we jou als Knauf Skin Verwerker met een vermelding
op onze website. Ook ontvang je promotiematerialen en extra’s om

PFT: voor een perfecte

opdrachtgevers over de streep te trekken.

verwerking
Voor een efficiënte en perfecte

Om gecertificeerd Knauf Skin Verwerker te worden word je uitgebreid

verwerking van onze producten

getraind. Tijdens de training leer je alles over de gevelisolatiemarkt en

levert Knauf ook machines.

Knauf Skin. Op de Knauf Akademie worden ook uitgebreide praktijk-

Ideaal voor de verwerking van

trainingen aangeboden. Als Knauf Skin Verwerker houden we je op

Knauf Skin zijn de PFT Minicut,

de hoogte van alle ontwikkelingen in gevelisolatie.

PFT Cutmaster en PFT Ritmo.

Denk jij Knauf Skin? Lees dan op www.knauf-skin.nl hoe ook jij een

PFT Minicut

Knauf Skin Verwerker wordt.

Ideaal voor het maken van (kleine)
uitsparingen in vrijwel alle typen

De voordelen op een rij:

EPS door middel van een heet mes.



Advies op maat en intensieve projectopvolging



Vermelding op www.knauf-skin.nl

Werkt snel, secuur en schoon en



Promotiematerialen en extra‘s om opdrachtgevers te overtuigen

kan onder een hoek snijden.



Uitgebreide training

vrijwel alle typen EPS. Kan op

PFT Cutmaster

Snijdt met een hete draad door
een standaard of aan de steiger
worden bevestigd.
PFT Ritmo
Deze handmixer is er voor het
verwerken van bijna alle gipsen cementgebonden, maar ook
pasteuze materialen. Zowel het
mixen, als het aanbrengen van
de te verspuiten materialen wordt
sneller gedaan en maakt zware
en tijdrovende klussen aanzienlijk
gemakkelijker.
Op www.knauf.nl lees je meer
over onze machines en gereedschappen.
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Voor meer informatie:
Knauf advies
) (030) 247 33 89

Voor vragen over Knauf Skin en specifieke toepassingen kunt u
contact opnemen met onze technische adviseurs of kijken op
www.knauf.nl en www.knauf-skin.nl
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Knauf B.V.
Mesonweg 8-12
3542 AL Utrecht
Tel: (030) 247 33 11
Fax: (030) 240 96 90

www.knauf-skin.nl
@ techniek@knauf.nl

