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KnaufZeker® 
100% garantie op systeemprestaties.  
Daar kunt u zeker van zijn!
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Hoe werkt de 100% prestatiegarantie
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.

Uw zekerheden
•  100% garantie op de prestaties van de KnaufZeker systemen  
•  KnaufZeker systemen zijn getest of beoordeeld door onafhankelijke en toonaangevende 

instituten en voldoen aan alle vereiste keurmerken
•  Technische ondersteuning gedurende de looptijd van het project
•  Mogelijkheid tot het volgen van trainingen over het juist verwerken van de  

KnaufZeker systemen

Knauf ondersteunt u te allen tijde!
Wij garanderen dat onze systemen hun beloofde prestaties behalen. Maar mocht u 
onverhoopt in een situatie komen waarin dat niet het geval is, dan kunt u ook op onze 
support rekenen! Als u bij een dergelijk geval contact met ons opneemt, dan zoeken wij 
gezamenlijk naar een passende oplossing. 

Wat is KnaufZeker®

De gips- en isolatieproducten van Knauf staan garant voor 
hoogwaardige kwaliteit en zijn op elkaar afgestemd 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 prestaties per systeem
De garanties van KnaufZeker gelden voor zowel de systemen van Knauf als die van Knauf Insulation. 

De exacte prestaties per systeem zijn terug te vinden op www.knaufzeker.nl
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Daarom KnaufZeker
Het belang van KnaufZeker is duidelijk. Het biedt u 100% garantie op de prestaties van 
alle systemen van Knauf en Knauf Insulation. Een zekerheid die u op uw beurt weer kunt 
doorgeven aan uw opdrachtgevers. En zo biedt u hen een belangrijke meerwaarde.

• U levert topkwaliteit en dat garandeert u ook.
•  Beperk het risico van faalkosten al in een vroeg stadium tot een minimum. 
•  U krijgt alle benodigde technische ondersteuning gedurende het gehele project.
•  U onderscheidt zich krachtig in uw markt door een systeemgarantie af te geven.

Kortom: KnaufZeker levert u enkel voordelen, zekerheid zonder 
extra kosten.

Wij adviseren u graag bij het realiseren van de door u gewenste prestaties in uw project.  
U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met onze technische afdeling of via 
knaufzeker@knauf.nl.

Kijk voor meer informatie op www.knaufzeker.nl

KnaufZeker

01_03

KnaufZeke
r

100% prestatiegarantie



KnaufZeker Prestatiewijzer

De website www.knaufzeker.nl bevat een Prestatiewijzer. 
U selecteert een specifiek Knauf systeem en u krijgt een overzicht met: 

• de betreffende producten
• documentatie
• de gegarandeerde prestaties

Andersom kunt u ook specifieke prestaties invoeren die vereist zijn  
bij uw project. Denk bijvoorbeeld aan eisen op het gebied van  
brandwerendheid, inbraakwerendheid of geluid. Vervolgens ziet u  
direct welk KnaufZeker systeem in uw project toegepast kan worden  
en voldoet aan de gestelde eisen. 

De Prestatiewijzer biedt tevens de mogelijkheid 
om een KnaufZeker certificaat van uw project 
te genereren. Een projectcertificaat bevat één 
of meerdere systeemcertificaten als bijlage. 

Systeemcertificaat
Van elk systeem dat u selecteert in de Prestatie-
wijzer, kunt u een systeemcertificaat genereren.

Projectcertificaat
Na invullen van de gegevens van uw project 
wordt daarnaast een projectcertificaat gemaakt. 

Het projectcertificaat met de door u gewenste 
systeemcertificaten krijgt u tot uw beschikking, 
om aan uw opdrachtgever te overhandigen.

Daarmee verklaart u dat voor dat specifieke 
project de genoemde systemen volgens Knauf-
Zeker zullen worden uitgevoerd. U staat garant 
voor de prestaties van de KnaufZeker systemen. 

Dit betekent extra zekerheid voor uw opdracht-
gever, dat het eindresultaat in de praktijk ook 
daadwerkelijk conform zijn wensen en eisen 
zal zijn: een echte meerwaarde die ú hem met 
KnaufZeker kunt bieden!

Hierbij verklaar ik dat de genoemde systemen in onderstaand project 

volgens KnaufZeker® zullen worden uitgevoerd. Ik sta garant voor 

de prestaties per systeem zoals vermeld in bijgevoegde systeemcertificaten.

Kantoorgebouw De Pelikaan

Lelystad

Project: 

te

Bouwdelen conform KnaufZeKer:

P r o j e c t
c e r t I f I c a a t

(code)

UtiLiteitsboUw CobeCo

Dhr. K.J. Hanssen
Systeembouwer Datum: 25 april 2013

w w w . k n a u f z e k e r . n l

scheidingswanden (4)

Plafondsystemen (2) 

stucwerk buiten (6)
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KnaufZeker certificaat

om aanspraak te maken op KnaufZeker® prestatiegarantie, dient het systeem te bestaan uit materialen 

die door Knauf en/of Knauf Insulation vooraf ook als systeem zijn getest:

Daarnaast dient het systeem verwerkt te zijn volgens de richtlijnen van Knauf en/of Knauf Insulation en/of geldend KoMo attest.

scheidingswanden

w111 40/70

Bouwdeel: 

SySteem: 

GeGarandeerde PreStatieS: 

S y s t e e m c e r t i f i c a a t

code projectcertificaat/…

UtiLiteitsboUw CobeCoDhr. K.J. HanssenSysteembouwer 

Datum: 25 april 2013

w w w . k n a u f z e k e r . n l

Profiel: Knauf cW-40 / UW-40isolatie: n.v.t.
Plaat: Knauf a-plaatschroeven: Knauf Snelbouwschroeven

Voegmateriaal: Knauf 45’flott / 90’flott / Uniflott

Finisher: Knauf finishflott / finishflott Pasta

brandwerendheid = 30 minutenLuchtgeluidsisolatie Rw = 34 dBstabiliteit conform KoMo Attest K43943/02

KnaufZeker
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Knauf B.V.

Mesonweg 8-12

3542 AL Utrecht

Tel: (030) 247 33 11

Knauf Insulation B.V.

Dakota 7

5126 RL Gilze

Tel: (0162) 42 12 45

Een gezamenlijk initiatief van:

www.knauf.nl www.knaufinsulation.nl
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Disclaimer:
Technische wijzigingen voorbehouden. Uitsluitend de jongste 
editie is geldig. Knauf/Knauf Insulation kan enkel aansprake-
lijkheid aanvaarden voor haar producten met inachtneming 
van de eigenschappen en toleranties zoals vermeld in het 
KOMO attest met productcertificaat.
Ondanks aan de samenstelling van deze uitgave bestede 
zorg, kan Knauf/Knauf Insulation geen enkele aansprakelijk-
heid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 
voorkomen. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave 
mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomati-
seerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm 
of op enige wijze zonder voorgaande schriftelijke toestem-
ming van Knauf/Knauf Insulation.
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