Knauf Spackel
Produktöversikt och montagevägledning

yta

Våra senaste tillskott till spackelportföljen är två nya sprutspackel:Rotband Beto M Basis
och Rotband Beto M, samt två nya rull-applicerbara spackel: Pro Roll Max och Pro Roll Light.
Produkterna är lämpliga för både renovering och nybyggnation.

Proroll Max
Grov-graderat rullspackel.
Roller gör jobbet snabbare och
appliceringen mer ergonomisk.

Proroll Light
Medium-graderat rullspackel.
Roller gör jobbet snabbare och
appliceringen mer ergonomisk.

Vägledning Knauf Spackel
Artikelnummer
Kvalitetsklass
Spackling av skarvar ( Q1)
Färdigspackling av skarv ( Q2 )
Hörnspackling
Bredspackling ( Q3, Q4 )
Manuell spackling

Rotband Beto M Basis
Grov-graderat sprutspackel
med god fyllnadsgrad.

314852

Fill & Finish
Light Tinted
314853

314862

ProSpray
All Purpose
421908
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Fill & Finish
Light

Maskinell spackling
••• Rekommenderad användning

•• Mycket lämplig

• Lämplig

ProSpray Plus
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Proroll Light

Proroll Max

529398

529401
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KNAUF SPACKEL
KVALITET PÅ ALLA UNDERLAG
Knauf är ett av världens största byggmaterialproducerande företag, specialiserade på bland annat innerväggssystem. Vi håller nu på att bredda vårt sortiment
med ett nytt produktområde: spackel.
Det första steget är redan taget genom förvärv av Sheetrock i Europa och deras proffssortiment, som numera är
en del av vårt bas-sortiment.
Nu lanserar vi två nya sprutspackel och två nya rullspackel som steg två.
Vi arbetar ständigt med innovationer för att utveckla
system med jämn, god kvalitet och produkter som är
lätta att använda.
Knaufs filosofi är att erbjuda det bästa inom modernt
byggande.

Rotband Beto M
Medium-graderat sprutspackel
med god fyllnadsgrad.
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Färdigblandat spackel

PROSPRAY PLUS

Knauf Spackel och spackeltillbehör är avsedda för
behandling av underlag såsom
gipsskivor, puts och betong.
Många målare har upptäckt
fördelarna med Knaufs produkter. Framför allt slås nya användare av den tidsbesparing
som görs tack vare att produkterna är så lättarbetade.
Jämn och hög kvalitet ger ett
övertygande resultat.

Allroundspackel Kvalitetsklass Q1-Q4
Allroundspackel anpassat för sprut, box, roller samt hopper. Perfekt att montera
Knaufs inspacklingsbara hörnprofiler i. Kulör: vit

PROSPRAY ALL PURPOSE
Allround sprutspackel Kvalitetsklass Q1-Q4
Allround sprutspackel baserat på dolomit, vilket ger god fyllnadsgrad och vithet.
Kulör: vit

FILL & FINISH LIGHT
Handspackel Kvalitetsklass Q1-Q4
Lättarbetat allroundspackel för invändigt bruk, lämpligt på vägg- och takytor.
Kulör: vit

FILL & FINISH LIGHT TINTED
Handspackel Kvalitetsklass Q1-Q4
Lättarbetat allroundspackel för invändigt bruk, lämpligt på vägg- och takytor.
Kulör: gul

UNIFLOTT
Pulverbaserat spackel Kvalitetsklass Q1-Q4
Gipsbaserat pulverspackel med kort brinntid, slipbar efter ca 45 min.
Perfekt för skarvspackling av gipsskivor.
Kulör: vit

Tillbehör
Armering och hörnskydd

SKARVREMSA JOINT TAPE
Hög rivstyrka
Godkänd pappersremsa för montering i gipsskarvar, slipad på båda sidor
för högsta möjliga hållfasthet mot spacklet.
• Färdigvikt för lättare montage i hörn.
• Hög rivstyrka.
• God vidhäftning.
• Tjockare papper ger större fyllnad i skarv.
• Längd 76 m, bredd 52,5 mm.

Knaufs tillbehörsprodukter
håller hög kvalitet, vilket du
som användare ska kunna
känna dig helt trygg med.
Knaufs tillbehörsprodukter i
kombination med Knauf
Spackel ger ett tidsbesparande
system med en överlägsen
hållfasthet.

FLEX METAL TAPE
Starkt skydd för ytter- och innerhörn oavsett vinkel
• Längd 30 m, bredd 52,5 mm.

YTTERHÖRNPROFIL DALLAS
Till 90 graders ytterhörn. Längd 2,60, 2,80, 3,00 m.
Typ

Mål

A

16,0 mm

B

20,5 mm

C

20,5 mm

D

16,0 mm

Hörnskydden finns i ett urval
av varianter för att ge bästa
resultat i varje given situation.
Stålhörnen är det mest stabila
hörnskyddssystemet på
marknaden och föreskrivs i allt
högre grad av de stora
byggföretagen.
Pappersklädda stålhörn har
många fördelar:
• Snabbt montage
• Hög hållfasthet
• Systemgaranti 5 år
• Användarvänlighet
• Lätt att reparera

INNERHÖRNPROFIL LAS VEGAS B2
Till 90 graders innerhörn. Längd 2,60 m.
Typ

Mål

A

16,0 mm

B

9,5 mm

C

9,5 mm

D

16,0 mm

L-PROFIL GÖPPINGER B4
Till avslutning mot partier och gipskanter.
Längd 2,60, 2,80, 3,00 m.
Typ

Mål

A

12,7 mm

B

24,0 mm

C

32,0 mm
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Tillbehör
Verktyg oh hjälpmedel

PROPELLERVISP

Knaufs produktsortiment
bygger på en framgångsrik
kombination av enkel
hantering och därmed ett
övertygande slutresultat. Detta
tankesätt innefattar således
även Knaufs urval av tillbehör.
Verktygen i sortimentet är väl
beprövade på marknaden.

För blandning av spackel (ej för bruk)
• Kan användas med adapter.
• 762 mm ( 30” ).

BREDSPACKEL

Du kanske inte känner igen
alla våra tillbehör. De kan
skilja sig från vad du traditionellt är van vid att arbeta med.
Målet är dock alltid detsamma
– att göra arbetet enklare, mer
effektivt och mer bekvämt.

Rostfri – 45, 60, 80 och 100 cm

Med Knaufs produkter har du
möjlighet att skapa försprång.

• Plast och rostfritt – ger lång livslängd.

• Ergonomisk med tvåhandsgrepp.
• Flera bredder för att uppnå bästa resultat: 45, 60, 80 och 100 cm.

HOPPER SPACKELDISPENSER
Idealisk för snabb och professionell bearbetning av hörnskydd
• Kan användas till samtliga profiler.
• Överlägsen kapacitet jämfört med handapplicering.

RULLVERKTYG YTTERHÖRN
För snabb rollning av utvändiga hörn
• Enkel hantering.
• Till 90° ytterhörn.
• Skaft ingår.

RULLVERKTYG INNERHÖRN
För snabbt och professionellt montage av invändiga hörn
• Används för pappersremsa samt stålförstärkt list i innerhörn.
• Skaft levereras separat.

Tillbehör
Knauf Proffs-set Hopper och PFT Swing

PROFFS-SET HOPPER
Snabbaste vägen till perfekta hörn
Knauf hörnskydd ger ett överlägset resultat samt snabbare utfört arbete.
I Proffs-set Hopper ingår:
• Knauf metallhörn (inner-/ytter)
• Hopper spackeldispenser
• Ytter- samt innerhörnsroller
• Knauf Pro Spray Plus spackel

PFT SWING
Sprutspackelmaskin
Nya PFT Swing är en sprutspackelmaskin till färdigblandade spackelmassor.
PFT Swing förenar det bästa i en maskin; lägre arbetsljud,
enkelt handhavande, jämn och hög effekt samt enkelt underhåll.
PFT Swing är utrustad med skruvpump (istället för pistonger) vilket ger högre
tillförlitlighet och därmed färre stopp i produktionen och längre livslängd.
Häll i spackelmassan i behållaren så gör PFT Swing jobbet åt dig.
PFT Swing ger dig
• Låga servicekostader
• Hög ergonomi
• Genomgående hög kvalitet
• Materialeffektivitet

Torktider för spackel
Generell torktid för spackel är normalt 24 timmar.

Relativ
luftfuktighet

Den tiden kan förlängas eller förkortas beroende på

10 %

rådande temperatur och luftfuktighet. Tabellen nedan

20 %

visar hur lång torktiden är i timmar vid olika tempera-

30 %

tur- och luftfuktighetsförhållanden. Torktider markerade

40 %

29 tim

med blå text visar bra förhållanden för torkning.

50 %

36 tim

60 %
70 %
80 %

Optimala förhållanden för torkning av spacklade ytor
är en temperatur på 15-20°C, en relativ luftfuktighet
på 40-60% och normal ventilation.

Temperatur
10°C

15°C

20°C

25°C

21 tim

14 tim

10 tim

7 tim

23 tim

16 tim

11 tim

8 tim

26 tim

18 tim

12 tim

9 tim

20 tim

14 tim

10 tim

24 tim

17 tim

12 tim

42 tim

29 tim

20 tim

14 tim

54 tim

38 tim

26 tim

19 tim

78 tim

54 tim

38 tim

27 tim

Tidsangivelser i blått ger bäst slutresultat. Källa: YBG:s skrift “Yrkesmässig behandling av gipsskivor”
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Beprövad säkerhet

Kontakta oss

En hög produktkvalitet är inte längre till-

Stefan Kropp, säljare/teknisk support

räckligt. För konsumenten är bevis på att

044-28 78 39

produkterna inte är farliga för hälsan mycket

stefan.kropp@knauf.se

viktigt. Knauf Spackel är testat av Institut für
Baubiologie Rosenheim (IBR).
Knauf Spackel-produkter är CE-märkta och
uppfyller ställda miljökrav enligt Basta och
Byggvarubedömningen.
Produkterna uppfyller även alla gällande
europeiska bestämmelser.

Ett gemensamt system för miljöbedömning av byggvaror
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