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Productbeschrijving
Betokontakt is een gebruiksklare primer voor gipspleisters op basis van een 
synthetische harsemulsie gevuld met alkalibestendig, roze gepigmenteerd 
silicazand.

Opslagruimte
Het kan ten minste 18 maanden worden bewaard in de ongeopende 
originele verpakking in een koele, vorstvrije omgeving (+5 ° C tot +25 ° C). 
Sluit de luchtdichte open emmers. Niet blootstellen aan direct zonlicht of 
hitte.

Qualiteit
Het product is onderworpen aan het initiële type testen en continue 
productiecontrole.

Eigenschappen en toegevoegde waarde
■ Voor gebruik binnenshuis (vooral op beton)
■ Klaar voor gebruik
■ Biedt link-media
■ EC1PLUS bijzonder lage emissie

■ Voor hand- of machine-applicatie
■ Roze gepigmenteerd

Toepassingsgebied
Voor binnentoepassing op
■ Beton op zijn plaats en geprefabriceerde betonelementen
■ Massieve betonplaten samengesteld uit bouwelementen (filigrane
plafonds)
■ EPS- en XPS-isolatiemateriaal
■ Andere niet-zuigende dichte substraten als een bindmiddel
volgens DIN 18550

Voor de toepassing van:
■ Pleistergebaseerde pleisters
(bijvoorbeeld MP 75 L, MP 75 G / F, MP 75 Diamond)
■ Met de hand aangebrachte visgraatpleisters (bijv. Rotband,
Goldband, HP 100)
■ Hechtmiddel voor gipsplaat (bijv. Perlfix)
■ Geschikte dunne lagen (bijv. Multi-afwerking)

Opmerking over de Nederlandse vertaling
Dit is een vertaling van het gegevensblad geldig in Duitsland.
Alle getoonde details en eigenschappen zijn in overeenstemming met de Duitse normen en 
bouwnormen. Ze zijn alleen van toepassing op de gespecificeerde producten, 
systeemcomponenten, toepassingsregels en constructiedetails, in combinatie met de 
specificaties van de respectieve certificaten en goedkeuringen.
Knauf Gips KG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassingen buiten Duitsland, 
aangezien hiervoor wijzigingen nodig zijn. nationale normen en de respectieve 
bouwvoorschriften.

http://www.emicode.com/en
http://www.emicode.com/en
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Toepassing
Ondersteuning en voorbehandeling
Ondersteuning moet stabiel, droog en vrij van onstabiele deeltjes zijn. 
Bovendien moet het substraat vrij zijn van stof, puin, olie, vet, losmiddelen, 
betonverharders, agglomeraten, onzuiverheden en ongunstige uitbloeiingen 
en voldoen aan de eisen van regelmaat. oppervlakken van 
bouwcomponenten. volgens DIN 18202.

Voorbereiding
Bescherm gemakkelijk vervuilde bouwcomponenten, vooral 
glasoppervlakken, hout, metaal, natuursteen en vloerbedekkingen. Let op 
de "Abklebe- und Abdeckarbeiten für Maler- und Stuckateurarbeiten - 
maskering en bedekking voor schilderen en stucwerk" -code van de praktijk 
uitgegeven door het Bundesverband Ausbau und Fassade (in het Duits).

Machines / uitrusting
Aanbrengen op de machine met een schroefpomp (bijv. PFT SWING)

Producttoepassing
Meng de inhoud van de emmer ruim vóór het aanbrengen. Betokontakt is al 
gemengd en moet onverdund en gelijkmatig over het gehele oppervlak 
worden aangebracht met behulp van een kortharige lamsvelrol of machinaal 
worden besproeid met een geschikte PFT-transportpomp, bijv. SWING en 
ingerold met een lamsvel.
Voeg alleen een kleine hoeveelheid water toe (maximaal 1 liter water per 20 
kg Betokontakt) om de spray-consistentie aan te passen.

Reinig gereedschappen direct na gebruik met water. Elimineer 
Betokontakt-verontreinigingen (spatten en dergelijke) op verontreinigde 
oppervlakken, bij voorkeur als ze vers zijn met water. Gedroogde 
materialen kunnen worden verwijderd na zacht worden met warm water 
met een vochtige doek of iets dergelijks.

Aanbrengtemperatuur / klimaat
De temperaturen van het materiaal, het substraat en de lucht tijdens het 
aanbrengen en totdat de hechtprimer volledig droog is, mogen niet onder 
+5 ° C dalen.

Drogen
Wacht tot het volgende werk totdat Betokontakt niet meer kleverig is en 
volledig droog is (minimaal 12 uur bij + 20 ° C en 65% relatieve 
luchtvochtigheid). Dientengevolge, zijn de droogtijden langer wegens 
koude en natte plaatsvoorwaarden.
Goede ventilatie vermindert de droogtijden. De tijd na het drogen van 
Betokontakt en het begin van de volgende werkzaamheden moeten zo kort 
mogelijk zijn om te voorkomen dat er stof op de oppervlakken terechtkomt.

Notes

Meng Betokonakt niet met andere materialen om wijziging 
van de eigenschappen ervan te voorkomen.
Het maximaal toelaatbare restvocht bij normaal gewicht 
beton is 3% qua gewicht.
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Technische gegevens
Beschrijving Eenheid Waarde Standaard

Dichtheid kg/l 1.4 –
Vscositeit – Visceus, dik vloeiend –
PH-waarde – 8 – 9 –
De aangegeven technische gegevens werden beoordeeld volgens. de respectieve teststandaarden. Afwijkingen in de voorwaarden van de site zijn mogelijk.

Consumptie van materiaal en opbrengst
Ondersteuning Het verbruik per toepassing Opbrengst

g/m² m²/emmer
Beton ca. 225 ca. 89
Exact verbruik kan alleen worden bepaald met een testapplicatie op het individuele object.

Assortiment
Beschrijving Toepassing Verpakkingseenheid Artikelnummer EAN

Betokontakt 20 kg 32 emmers / pallet 00545454 4003982444400

Duurzaamheid en milieu
Korte beschrijving Waarde

Voorwaarden van het Duitse AgBB-systeem Conform
Komt overeen met de Franse programmacursus A+
VOC-gehalte volgens RL 2004/42 / EG < 0.1 %, < 1 g/l
Zonder oplosmiddel of verzachter volgens VdL-RL01 ja
Certificaten beschikbaar EC1PLUS (selon GEV)
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Alle technische wijzigingen voorbehouden. Alleen afgedrukte instructies zijn geldig. De getoonde informatie is Knauf's ultramoderne 
technologie. Alle goedgekeurde technische voorschriften, toepasselijke normen, richtlijnen en ambachtelijke regels zijn niet 
opgenomen in dit document. Deze en alle toepassingsinstructies moeten door de installateur afzonderlijk worden nageleefd. Onze 
garantie is uitdrukkelijk beperkt tot onze producten in perfecte staat. Alle geleverde hoeveelheden en hoeveelheden zijn gebaseerd op 
empirische gegevens die niet eenvoudig overdraagbaar zijn naar andere afwijkende gebieden.
Alle rechten zijn voorbehouden. Alle wijzigingen, herdrukken en fotokopieën, inclusief fragmenten, vereisen onze uitdrukkelijke 
toestemming.

De gespecificeerde constructie- en constructiespecificaties evenals de bouwfysiekeigenschappen van Knauf-systemen kunnen 
alleen worden gegarandeerd door het exclusieve gebruik van Knauf-systeemcomponenten of andere producten die specifiek 
door Knauf worden aanbevolen.

Knauf Gips KG   Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, GermanyKnauf Direct Technical 
Consulting Service:

knauf-direkt@knauf.de

www.knauf.de

De Knauf Infothek iPad-app biedt nu alle Knauf Gips KG 
actuele informatie en documenten op elk moment en op elke 
plaats op een duidelijke en comfortabele manier.
Knauf Infothek
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http://www.knauf.de/profi/tools-services/tools/infothek-app/
http://www.knauf.de/profi/tools-services/tools/infothek-app/
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