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Knauf gipsgebonden pleisters

Knauf B.V.
VERKLARING VAN KIWA
Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie is op basis van BRL 4201 “Gipsgebonden
pleisters” d.d. 4 mei 2011 inclusief wijzigingsblad d.d. 31 december 2014 afgegeven conform het
Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij Knauf gipsgebonden pleisters
worden periodiek gecontroleerd.
Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de
certificaathouder geleverde gipsgebonden pleisters bij aflevering voldoen aan de in de BRL
®
vastgelegde eisen, mits de gipsgebonden pleisters voorzien zijn van het KOMO -merk op een
wijze als aangegeven in deze kwaliteitsverklaring.
De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm, maken
geen onderdeel uit van deze verklaring.

Bouke Meekma
Kiwa

Deze kwaliteitsverklaring is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO:
www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.Kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.
Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Knauf B.V.
Mesonweg 8-12
3542 AL UTRECHT
Nederland
T 030-2473311
F 030-2410176
E www.knauf.nl
I info@knauf.nl

Productielocatie
N et B Knauf et Cie S.C.S.
Rue du parc industriel 1
4480 Engis
België
T 42 738 311
F 42 738 330

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle
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1.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1

ONDERWERP
Knauf gipsgebonden pleisters. De typen uit tabel 1 worden geleverd onder deze KOMO®-kwaliteitsverklaring.
Tabel 1: Typen pleisters
Type

MP 75
Rotband
Goldband
Goldband quick
Geelband
Schuurband
Snelschuur
Fix & finish
Snelband

Indeling1)

B4
B4
B4
B4
B2
B2
B2
C6
B4

Gemiddeld %
korrelgrootte
> 0,2 mm2)
16
33
12
16
40
36
35
2
15

Typische laagdikte3)
[mm]
Minimaal 10
Minimaal 5
Minimaal 10
Minimaal 5
Minimaal 5
Minimaal 10
Gemiddeld 10
1-3
Gemiddeld 10

Ondergrond4)

b, c
a, b, c, d
b, c, d
b, c, d
a, b, c
b, c
b, c
a, c7), d, e
a, b, c

Begin binding5) Spreidmaat6)
[minuten]
[mm]
90 - 100
75 - 85
85 - 95
60 - 70
70 - 80
70 - 80
15 - 25
50 - 60
15 - 25

140,00 - 170,00
145,00 - 190,00
150,00 - 190,00
150,00 - 190,00
140,00 - 190,00
140,00 - 190,00
140,00 - 190,00
130,00 - 160,00
150,00 - 190,00

Toelichting:
1) Verklaring van de indeling conform BRL 4201 artikel 4.1.1:
B2 = Gips gebaseerde pleister;
B4 = Lichtgewicht gipspleister;
C6 = Dunlaag pleister.
2) Korrelgrootte betreft gemiddeld percentage, waarbij de korrelgrootte meer dan 0,2 mm bedraagt.
3) De typische laagdikte is de aanbevolen laagdikte waarbij de eigenschappen volledig tot uiting komen.
4) Bij de volgende ondergronden is de hechttreksterkte van het hechtvlak tussen de pleisterlaag en de betreffende ondergrond groter of
gelijk 0,1 N/mm2 zoals bedoeld in BRL 4201 artikel 4.3.4:
a = beton stortvlak
b = betonblokken
c = kalkzandsteen
d = cellenbeton
e = gipsblokken
5) Begin binding zoals bedoeld in BRL 4201 artikel 4.3.3.
6) Spreidmaat bepaald volgens BRL 4201 artikel 4.4.1.1 behorende bij de water/pleisterverhouding volgens de verwerkingsvoorschriften (voor MP 75 is de water/pleisterverhouding: 0,65 – 0,78).
7) Geldt alleen voor gelijmde kalkzandsteen.
1.2

PRODUCTKENMERKEN
Het product voldoet aan de in BRL 4201 vastgelegde producteisen.

1.3

MERKEN
De producten worden gemerkt met het KOMO®-woord- of beeldmerk.
De uitvoering van dit merk is als volgt:

KOMO K2572

Plaats van het merk: het KOMO merk en de verplichte aanduidingen worden aangebracht op het paneel en/of op de verpakking.
Verplichte aanduidingen:
 Fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk;
 Gewicht
 datum en tijd van productie of een hiervoor geldend merkteken
 naam producent en productielocatie;
 verwerkingsvoorschriften
 KOMO-beeldmerk en certificaatnummer.
Het merk en de productiedatum wordt geplaatst op iedere verpakkingseenheid en/of afleveringsdocumenten. In geval van bulkverpakking
moeten bovenstaande gegevens op het vervoersdocument worden vermeld. Hierbij moet in plaats van datum en tijd van productie de
leverdatum worden vermeld. De verwerkingsvoorschriften hoeven daarbij niet te worden vermeld.

2.

WENKEN VOOR DE AFNEMER
De Knauf gipsgebonden pleisters dienen ter vervaardiging van stukadoorswerk in de woning- en utiliteitsbouw. Neem daarbij de volgende
toepassingsvoorwaarden in acht:
- Bij toepassing van de gipsgebonden pleisters dienen de verwerkingsvoorschriften en toepassingsvoorwaarden in acht te worden
genomen zoals vermeld in de geldende technische documentatie van Knauf.
- De gipsgebonden pleisters kunnen worden toegepast op de in bovenstaande tabel vermelde ondergronden.
- Bij andere toepassingen of bij onduidelijkheden contact opnemen met Knauf.
- Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.
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Inspecteer bij aflevering of:
- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- Knauf B.V.
en zo nodig met:
- Kiwa Nederland BV
Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.
In het kader van deze kwaliteitsverklaring vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken.
De uitspraken in deze kwaliteitsverklaring mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende
verplichte Prestatieverklaring.
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