
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 specifieke producten, systeemcomponenten, 
toepassingsregels en constructiedetails, in overeenstemming 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.
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Uniflott
Gipsverf voor het handmatig vullen van
voegen van gipsplaten systemen

Productbeschrijving
Uniflott is een synthetisch verbeterd, poederachtig materiaal gemaakt van 
speciaal gips, gemaakt door het gebruik van additieven, wat perfect geschikt 
is voor het toepassingsgebied.
Afdichtmassa type 4B volgens EN 13963.

Opslagconditie
Bewaar tassen op houten pallets in een droge omgeving. Sluit de 
beschadigde en open zakken goed af en gebruik ze eerst. Kan voor ong. 9 
maanden.

Qualiteit
In overeenstemming met EN 13963 is het product onderworpen aan initiële 
typetests, continue productiecontrole in de fabriek en CE-markering.

Eigenschappen en toegevoegde waarde
■ Lage krimp bij drogen
■ Zeer hoge weerstand tegen scheuren
■ Bijzonder gemakkelijk te vullen dankzij de romige en 
opvouwbare consistentie
■ Wordt snel vastgemaakt
■ Sneldrogend
■ Gemakkelijk te schuren met Abranet® schuurspons
■ Eenvoudig schoonmaken van mengbakken en 
gereedschappen
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Strekking
Toepassing in interieurs voor:
■ Gipsplaten of composieten met halfronde rand (HRK) of halfronde 
afgeschuinde rand (HRAK) zonder tape bevestigd aan de randen van de 
papieren voering bedekt met een metalen stijlframe.
■ Gipsplaat met verdunde randen (AK), afgeschuinde snijranden (SFK) of 
combinaties van randtypen gemengd met voegband (bijv. Fugendeckstreifen 
Kurt-voegband)
■ Geperforeerde gipspanelen met scherpe randen (SK), UFF
(4-zijdige flens), b.v. Akoestische panelen Cleaneo
■ Knauf Brio-units en Brio-composieteenheden
■ Knauf GIFAboard en GIFAfloor
■ Knauf Vidiwall en Vidifloor

Toepassing
Ondersteuning en voorbereiding
De ondersteuning moet stabiel, droog, stevig, schoon en gelijkmatig zijn. 
Verwijder alle bestaande lossingsmiddelen, zoals behangplaksel of 
papierresten. Gipsplaat moet stevig worden bevestigd op droge, schone en 
stofvrije substructuren. De afdichtingen moeten stofvrij zijn. Voorzie de 
randen van Cleaneo SK akoestische panelen.

Mengsel
Strooi Uniflott in koud, schoon water (dichtbij onder de waterlijn (5 kg in 
ongeveer 2,4 liter water) en meng zonder andere additieven om een romige 
consistentie te verkrijgen met behulp van een Troffel voor marges.

Toepassing (niet-geperforeerde gipsplaat)
Pas meestal in 2 bewerkingen toe, afhankelijk van de vereiste 
oppervlaktekwaliteit. Vul de verbindingen volledig tijdens de eerste 
bewerking. Creëer een vloeiende, gelijkmatige overgang naar het oppervlak 
van het bord tijdens de tweede bewerking met een troffel of brede spatel. Vul 
ook de schroefkoppen / bevestigingsmiddelen in.

Stabiel na volledige droging, bijv. Abranet® schuurspons. Reinig machines 
en gereedschap na gebruik met water.

Toepassing (geperforeerde gipsplaat)
Zie de installatiehandleidingen voor Cleaneo SK en Cleaneo UFF.

Aanbrengtemperatuur / klimaat
Vullen en overlappende voegen mogen alleen plaatsvinden als er geen 
veranderingen in de lengterichting te verwachten zijn, dwz uitzetting of krimp 
als gevolg van vocht of temperatuurveranderingen. In het geval van gegoten 
asfaltdekvloer, cement en zelfnivellerende dekvloer, vult u de naden van het 
paneel na het aanbrengen van de dekvloer. Niet aanbrengen bij 
omgevingstemperatuur of onder +10 ° C.

Let op de BVG-gedragscode nr. 1 "Baustellenbedingungen" (IGG).

Toepassingstijd
Solliciteer in ongeveer 45 minuten. na het mengen begint de harding (bij 
ongeveer + 20 ° C). Bij lage temperaturen kan een kortere aanbrengtijd 
worden verwacht, terwijl bij hogere temperaturen een langere aanbrengtijd is 
vereist. Emmers en vervuilde mengtools verminderen ook de applicatietijd. 
Gebruik geen apparatuur die is begonnen te gebruiken.

Coatings en vulling
Voordat een coating of vulling wordt aangebracht, moet het gevulde 
oppervlak stofvrij zijn. Altijd voorbehandelen en primer het oppervlak van de 
gipsplaat volgens BFS gedragscode 12 of OAG 6. De primaire moet worden 
aangepast aan de volgende afdekkingen en bekleding.

Gebruik alleen lijm op basis van methylcellulose volgens BFS gedragscode 
No. 16 "Technische Richtlinien für Tapezier- und Klebearbeiten", 
gepubliceerd door de Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, 
Frankfurt / Main, 2002 (in het Duits).

Zorg ervoor dat de primer compatibel is met de coating / verf / 
gevelbeplating. Om de verschillen in absorptie van de gepakte oppervlakken 
en het oppervlak van de voering te compenseren, zijn primerverven zoals 
Tiefengrund geschikt. Als u behang gebruikt, is het raadzaam om een 
primer te gebruiken om het verwijderen te vergemakkelijken.

Er is een Flächendicht-impregneerprimer nodig om de 
waterprojectiegebieden met tegels te bedekken. Na behang met behang 
gemaakt van papier of glasvezel of na het aanbrengen van hars / cellulose 
pleisters, is het noodzakelijk om een snelle droging te garanderen dankzij 
een adequate beluchting.
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Materiële behoeften en efficiëntie
Dikte / type paneel Verbruik ca. in kg / m²

Plafond Wand Dubbele muur
Geprefabriceerde 
dekvloer

9.5 mm Wandpaneel (halfronde afgeschuinde rand) – – 0.3 –

12.5 mm Akoestische panelen (halfronde rand) 0.55 1.0 0.3 –

12.5 mm Knauf-panelen (halfronde afgeschuinde rand) 0.3 0.5 0.25 –

12.5 mm Horizonboard (taps toelopende rand van 4 zijden) 0.25 – – –

15 mm Knauf-panelen (halfronde afgeschuinde rand) 0.3 0.5 – –

18 mm Brandwerende plaat (halfronde afgeschuinde rand) 0.35 – – –
18 mm Solid panelen  GKB / Diamond 18 (afgeschuinde rand half rond) 0.6 1.0 – –
20 mm Solid panelen (halfronde afgeschuinde rand) 0.6 1.1 0.55 –
25 mm Solid panelen (bord effilé demi-arrondi) 0.65 1.2 0.6 –
2x 12.5 mm Knauf-panelen (halfronde afgeschuinde rand) 0.5 0.8 0.4 –
2x 15 mm Knauf-panelen (halfronde afgeschuinde rand) 0.5 0.8 0.5 –
2x 20 mm Solid panelen (halfronde afgeschuinde rand) 1.0 – 0.85 –
2x 25 mm Solid panelen (halfronde afgeschuinde rand) – – 0.9 –
18 + 15 mm  Knauf-panelen (halfronde afgeschuinde rand) 0.5 – – –
25 + 18 mm Knauf-panelen (halfronde afgeschuinde rand) 1.0 – 0.7 –
3x 12.5 mm Knauf-panelen (halfronde afgeschuinde rand) – 1.0 – –
12.5 mm Cleaneo SK 0.2 – – –
12.5 mm Cleaneo UFF 0.1 – – –
Brio-eenheden / Brio-eenheden  (Rim) – – – 0.15
Perimeterverbinding met Trenn-Fix: afhankelijk van de dikte van het kanaal, ca. 0,15 tot 0,25 kg per m aansluitverbinding.

Assortiment

Beschrijving Toepassing Verpakkingseenheid Artikelnummer EAN

Uniflott 25 kg 42 zaks/palet 00003114 4003982019905
5 kg 200 zaks/palet 00003115 4006379019342
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Alle technische wijzigingen voorbehouden. Alleen de huidige 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-
informatie en actuele documenten altijd en overal op een 
duidelijke en comfortabele manier.
 Knauf Infothek
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http://www.knauf.de/profi/tools-services/tools/infothek-app/



