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Knauf CONNI S Baranek

Externe isolatiesystemen

Technische kaart

Gestructureerde gevelpleister op siliconenbasis

Product beschrijving
       

    
   

      
       

         
    

    
     

    
      
       

     
   

  
   

Hoogwaardige, dunlaagse massa, kwaliteit 
gecontroleerd, voor pleisterwerk. Voor gebruik 
op betonnen ondergronden, traditionele 
cement-kalkpleisters. Aanbevolen voor gebruik 
als gevelpleister in Knauf Thermo voegloze 
buitenmuurisolatiesystemen van gebouwen met 
gebruik van platen van geëxpandeerd 
polystyreen.

Toepassingsgebied Eigenschappen
     
    

 
  
   
   
     
   
    
    
        

      

Nederlandse vertaling

Knauf Conni S "lam" Siliconenpleister is een
zorgvuldig geselecteerd mengsel van
siliconenwaterdispersie, marmeraggregaten en
minerale vulstoffen. Voor het maken van
pureestructuren van het type "lam". Toeslag 1,
1,5, 2 of 3 mm. Pleisters met de hoogste
w e e r s t a n d t e g e n e x t e r n e f a c t o r e n ,
dampdoorlatend, waterdicht, bestand tegen UV-
stralen, zelfreinigend. Het kan worden
aangebracht op isolat iemater iaal van
polystyreen of minerale wol. Voor gebruik
buitenshuis. Verkrijgbaar in alle kleuren uit het
k leurenpalet Knauf Classic 04. Voor
handmatige en machinale toepassing.

Verpakking:
emmer van 25 kg

bestand tegen microbiologische besmetting,
bestand tegen

wisselende weersomstandigheden,
dampdoorlatend,
hoge hydrofobiciteit,
permanente kleuren

, hoge weerstand tegen vuil
, goede hechting,

klaar voor gebruik,
lange open tijd,
verkrijgbaar in alle kleuren uit het Knauf

Classic 04-palet en speciale kleuren op
aanvraag



Knauf CONNI S Baranek

ok.15(min.)

1,6kg/m2
2,5kg/m2
2,9kg/m2
3,8kg/m2
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Gestructureerde gevelpleister op siliconenbasis

  
    

      
    

       
     

      
    

      
       

       
       

 
    

       
      

    

Uitvoering 
Meng de verpakking van Knauf conni S "lam" 
Siliconenpleister grondig. Let op het gebruik 
v a n m a t e r i a a l m e t h e t z e l f d e 
productielotnummer. Meng bij gebruik van 
meerdere series zoveel materiaal als nodig is 
om het volledige gesloten oppervlak van de 
gevel te maken. Controleer de kleurschakering. 
Verbeter indien nodig de consistentie van het 
materiaal door een kleine hoeveelheid schoon 
water toe te voegen, maximaal 1%. Gebruik bij 
gekleurde ple is ters Knauf Putzgrund 
Gipsprimer gekleurd in een kleur die 
overeenkomt met de kleur van de pleister.

Mortel toepassing 
Breng de pleister op de ondergrond aan met 
een RVS troffel in de dikte van de nerf en 
structureer deze met een kunststof spaan. 
Eerder aangebrachte mortel niet nabewerken. 
Aangrenzende wandvlakken dienen indien 
mogelijk dezelfde dag gepleisterd te worden 
om verschillen door weersomstandigheden te 

 
 

       
    

     
      
       

 
     

      
  

      
    

    
  

      
    

 
      

     
     

      
      

        
      

        
         

       
 

      
     

     
      

      
        

      
  in contact komt met de ogen, 

        
       

 
        
      

      
      
      
  

 
       

       
      

       
       

     
     

    
         

       
        
        

       
      

        
        
    

       
       

      
       

       
     

     
    

         
       
        
        

       
      

        
        
    

Opslag

To t 1 2 m a a n d e n h o u d b a a r v a n a f 

productiedatum, mits opgeslagen op pallets, in 

droge omstandigheden en in originele, 

onbeschadigde verpakking. Beschermen tegen 

vorst!

 
  

 
  

de +5 à +25 (°C)

Opbrengst

Conditionering

                
 

          
 

                
 

                
 

              
 

              
 

               

         

               

               

             

             

               

Artikel nummer

Wijze van uitvoering
Voorbereiding van de ondergrond
Knauf conni S "lam" Siliconenpleister moet
worden aangebracht op draagkrachtige,
compacte, droge, sterke, schone en vrij van
stof en andere hechting belemmerende
middelen (bijv. olie, behanglijm, bitumen, enz.)
van de volgende ondergronden:

lagen versterkt met een glasvezelgaas,
gemaakt met Knauf Glue versterkt met vezels
(ouder dan 3 dagen), gegrond met Knauf
Putzgrund met een gipsprimer in de juiste
kleur,

beton, cementpleisters, cementkalkpleisters
(ouder dan 28 dagen, vochtigheid 4%)
geprimed met Knauf Putzgrund met een
pleisterprimer in de juiste kleur.

Extra informatie
Aanvullende tips:

werken moeten worden uitgevoerd in droge
o m s t a n d i g h e d e n , b i j l u c h t - e n
bodemtemperaturen van +5°C tot +25°C,

was gereedschap direct na gebruik met
water,

tijdens volledige uitharding (gipsuitharding)
mag de omgevingstemperatuur niet lager zijn
dan +5°C,

door veranderingen in consistentie en
invloed van weersomstandigheden kunnen
kleurafwijkingen, wisselende houdbaarheid en
glans optreden,

kleuregalisatie (egalisatie) is mogelijk door
Knauf siliconen egalisatieverf te gebruiken.

Opmerkingen
Alle gegevens hebben betrekking op +20°C
temperatuur en 60% relatieve luchtvochtigheid.
Bij andere omstandigheden moet rekening
worden gehouden met een snellere of
langzamere uitharding van het materiaal. De
aanwezigheid van vocht aan de zijkant van de
ondergrond kan de pleister beschadigen. Als
het materiaal
spoel ze dan met veel water en zoek medisch
advies. Bewaar het product buiten het bereik
van kinderen.
Het product maakt deel uit van de productsets
voor thermische isolatie van buitenmuren van
gebouwen met de systemen KNAUF THERMO,
KNAUF THERMO DUO, KNAUF THERMO W,
KNAUF THERMO DUO W en KNAUF
THERMO W GARAGE.

Aanbevelingen
De pleister mag niet worden aangebracht op
murendiezijnblootgesteldaansterkzonlichtende
aangebrachte pleister moet worden beschermd
tegen regen en tegen tesnelle droging gedurende
minimaal 24 uur,en bij hoge luchtvochtigheid en
lagetemperaturen gedurende maximaal 3dagen
. Vermijd montage - en
stukadoorswerkzaamheden bij sterke wind ,
hierdoor kan het water te snel uit het stucwerk
verdampen .Dan is het moeilijk om te troffelen en
verschijnen er krassen op het oppervlak van de
pleister .Het gebruik van steigerhoezen is aan te
raden . Schilderen met Knauf siliconen
egalisatieverfkannieteerder
dan 7 dagen na het aanbrengen van de
pleister. Witte pleisters die in kleur zijn geverfd
,hebben minimaal twee verflagen nodig.

Technische data
Toepassing temperatuur

Bewerking open tijd

CONNI S slijtage 1.0 mm
CONNI S slijtage 1.5 mm
CONNI S slijtage 2 mm
CONNI S slijtage 3 mm

Conni S siliconenpleister 25 kg wit en om in te kleuren / Basis A 1,5 mm

Conni S siliconenpleister 25 kg gekleurd / kleurgroep II, III

Conni S siliconenpleister 25 kg wit en om in te kleuren / Basis A 2 mm

Conni S siliconenpleister 25 kg wit en om in te kleuren / Basis A 3 mm

Conni S siliconenpleister 25 kg om in te kleuren / Basis B 1,5 mm

Conni S siliconenpleister 25 kg om in te kleuren / Basis B 2 mm

Conni S siliconenpleister 25 kg wit en om in te kleuren / Basis A 1,0 mm

voorkomen.

niet mengen met andere mortels,
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Instructies voor veiligheid en verwijdering

Deze technische fiche definieert het toepassingsgebied van het materiaal en de aanbevolen uitvoeringswijze van de werken, maar kan de professionele
voorbereiding van de aannemer niet vervangen. Naast de gegeven adviezen dient er gewerkt te worden volgens de bouwkunst en arboregels. De fabrikant
garandeert de kwaliteit van het product, maar heeft geen invloed op de voorwaarden en wijze van gebruik. Maak bij twijfel uw eigen toepassingsproeven. Met de
publicatie van deze technische fiche worden eerdere fiches ongeldig.

Externe

Knauf Sp. Z.O.O ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa

isolatiesystemen

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De huidige editie is altijd van toepassing. Onze garantie geldt alleen voor de hoge kwaliteit van onze producten. Verbruiks-,
hoeveelheids- en prestatiegegevens zijn schattingen op basis van ervaring. In het geval van verschillende lokale omstandigheden, moeten ze daaraan worden aangepast. De
vermelde informatie komt overeen met onze huidige technische kennis. Het bevat niet alle algemeen aanvaarde regels van de bouwkunst, technische en bouwkundige
voorschriften, aanverwante normen en richtlijnen, die naast de montageregels door de aannemer in acht dienen te worden genomen.
Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen, herdrukken en verdere verzending van kopieën, inclusief fragmenten, in gedrukte of elektronische vorm, vereisen de uitdrukkelijke
toestemming van Knauf Sp. z o.o., ul. wiatowa 25, 02-229 Warschau

Het bereiken van de structurele en fysieke eigenschappen van Knauf-systemen is mogelijk wanneer we ervoor zorgen dat uitsluitend Knauf-systeemcomponenten worden
gebruikt of die worden aanbevolen door Knauf.


