
Putsat och klart!
Med Knauf Danogips Gipsputs på väggar och tak. 
Enkelt, snabbt och vackert.



Gipsputs! 
Möjligheternas material.

Även om puts bara är en liten del av nybyggnationer eller renoverandet så är puts en viktig 
del i inomhusarbetet. Inte vilken puts som helst utan gipsputs! Ett material som skapar möjlig-
heter för alla parter i processen. För arkitekten, för byggaren och inte minst för den som ska 
flytta in.

Knauf Danogips Gipsputs. 
Skapar möjligheter, både praktiskt och estetiskt. Skapar ytor av bestående värden på flera sätt. 
På väggar och tak inomhus. I bostäder, kontor, skolor, hotell, sjukhus, våtutrymmen mm.

Användning.
Gipsputsen är lätt att applicera, maskinellt eller manuellt, på de flesta underlag. Den skapar 
underlag för ytskikt av t ex kakel, tapet, målning eller något annat om man så vill. Gipsputs 
kan också i all sin enkelhet vara en estetisk del av inredningen. 

Allt talar för gipsputs! Allt!
Fördelarna är så många att det nästan är omöjligt att 
redovisa dem alla här. Men låt oss gå igenom några 
av de viktigaste. Komplett information hittar du på 
vår hemsida www.knaufdanogips.se. 

Perfekt underlag. 
Gipsputs appliceras lätt på de flesta underlag exem-
pelvis KC-puts, lättbetong, tegel, leca, sten, trä eller 
betong. Manuellt eller maskinellt. Och skapar perfekt 
underlag för ytskikt som kakel, tapet eller målning.

En del av inredningen.
Man kan blankputsa gipsputs till en bländande vacker, 
matt, vit yta, som inte ens behöver målas. Man kan 
också skapa spännande ytstrukturer i putsen, randa, 
ruta eller skapa mönster som passar var och en.  
Arkitekten får full frihet.

Allt i ett lager.
Gipsputs kan appliceras i en tjocklek från 5 till 50 mm 
i ett och samma moment.

Tål tuffa tag.
Gipsputs har hög ythållfasthet. Passar perfekt inte bara 
i bostäder utan än mer i utsatta miljöer som trapphus, 
skolor och sjukhus.

Segstark.
Gipsputsens minimala krympning och porositet gör att 
den inte spricker när man spikar eller borrar i den.

Tål värme, ger värme.
Alla Knauf Danogips putsprodukter är obrännbara. 
Gipsputs har bra värmeisoleringsförmåga tack vare 
den luftfyllda porstrukturen. Bidrar både till komfort 
och ekonomi.

Klimatreglerare.
Knauf Danogips Gipsputs har genom sin struktur för-
mågan att ta till sig fukt när luftfuktigheten i lokalen är 
hög. Och lämna tillbaka den när fuktigheten är låg. 
Det skapar genomgående ett behagligt inomhusklimat.

PFT G5 putsmaskin. 
Maskinen applicerar enkelt Knauf Danogips maskinputs 
MP75 Leicht. Vatten tillsätts kontinuerligt. G5putsmaskin 
har mycket höga prestanda, ca 20 l bruk per minut, 
motsvarande 150 m2 per timme vid 10 mm putstjocklek. 

Avger fukt till rumsluften.

Obrännbart.    Bra värmeisoleringsförmåga.

Klimatreglerande funktion.

Tar upp fukt från rumsluften.



Puts – det kan kanske låta som en bisak 

i den stora byggprocessen. Men är 

snarare en huvudsak. Puts skapar finishen 

på de råa ytorna. 

Knauf Danogips Gipsputs. 

Den är mer än bara puts. Den ingår i ett 

system för maskinell eller manuell applice-

ring. I systemet finns en rad hjälpmedel. 

Förutom putsmaskiner från PFT sådana 

praktiska detaljer som t ex  hörnjärn, arme-

ringsnät, slipverktyg, primer och mycket 

mera. Gå in på www.knaufdanogips.se 

och få komplett sortiment.
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För oss är puts 
mer än bara puts.
Vi levererar 
systemlösningar,
stora som små.

Knauf Danogips – 
En av världens största 
gipsputstillverkare.


