Spraykontakt

Knauf Spraykontakt
Comfort is een keuze!
Bijzonder goed verspuitbaar
Ook handmatig te verwerken
Droog binnen 2 uur
75 m2 per emmer
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Knauf, uw partner voor professioneel stucwerk
Knauf is een producent van innoverende afbouwmaterialen, systemen en
gereedschappen die hun veelzijdige toepassing vinden in de nieuwbouw, renovatie
en restauratie. Met meer dan honderd productievestigingen over de gehele wereld
levert Knauf voor wanden en plafonds complete oplossingen van hoog
staande
kwaliteit. De stucsystemen van Knauf hebben zowel qua samenstelling als verwerking
een uitstekende reputatie. Voor elke toepassing biedt Knauf een duurzame oplossing.

Knauf Spraykontakt: de nieuwe standaard
Ook als het om gipspleisters gaat, biedt Knauf u de ruimste keuze
voor een perfect eindresultaat. En bij dit ruime assortiment hoort
uiteraard ook een grote keuze aan voorstrijkmiddelen voor alle
mogelijke ondergronden. Deze producten staan garant voor perfecte
hechting van de stuclaag, regelmatige uitharding en een prima
verwerking. Maar we leggen graag de lat nog hoger en zetten keer
op keer een nieuwe standaard. Met trots introduceren we nu het
vernuftige Spraykontakt: de nieuwe generatie voorstrijk. Het voor
strijken van gladde, zwak of niet zuigende ondergronden ging nog
nooit zo gemakkelijk! Comfort is voortaan een (logische) keuze.
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Spraykontakt verspuiten

Bijzonder goed verspuitbaar

De Samba airless machine

Knauf Spraykontakt is het eerste voorstrijkmiddel in Nederland dat u



zeer goed machinaal kunt verwerken. Het bevat een fijnere vulstof
dan andere voorstrijkmiddelen. Hierdoor verstopt het niet en geeft
het geen terugslag. Maar ook handmatig, bij het gebruik van een
roller of kwast kiest u voor comfort want Spraykontakt maakt uw
werk beslist lichter. Terwijl het toch dezelfde betrouwbare hechting
heeft als alle andere Knauf voorstrijkmiddelen.
Droog binnen 2 uur
Spraykontakt brengt u niet alleen razendsnel aan; het droogt ook

Inmiddels een bekende in ons assor

supersnel. De voorstrijk is binnen twee uur droog nadat u Spraykontakt

timent. Zowel de Samba S, L als XL

heeft aangebracht. Zodra het niet meer kleverig aanvoelt, kan het

is geschikt om Spraykontakt mee te

bepleisteren beginnen. U kunt dus bij kleinere projecten nog dezelfde

verspuiten. De Samba is de ideale

dag starten met afpleisteren. Dat is erg prettig voor de bewoners van

machine voor grotere projecten: nog

het huis of de werknemers in het pand waar u een project uitvoert.

meer tijdwinst en ook geschikt om andere

Zij hoeven zich niet te storen aan de droogtijd en kunnen snel

voorstrijkmiddelen en verf mee te

weer overgaan tot de orde van de dag. En u kunt door naar uw

verspuiten. Zeker de investering waard!

volgende project.
Maar liefst 75 m2 per emmer
Spraykontakt is verkrijgbaar in een 10 kilo-emmer. Daarbij geldt:
klein maar groots. Want onze emmer mag dan minder inhoud hebben
dan andere voorstrijken, de opbrengst is beduidend hoger. Uit één
emmer Spraykontakt kunt u wel 75 m² halen! En doordat de emmer
kleiner is, is deze handzaam en gemakkelijk te tillen. Klein maar
groots, dus.
Op naar een goed eindresultaat!
Knauf brengt u verder. Spraykontakt is daar een goed voorbeeld
van. Het is een prachtige innovatie van Knauf, uiteraard met de
kwaliteit die u van ons gewend bent. U legt er de perfecte basis voor
uw verdere stukadoorwerk mee. Een goede ondergrond betekent
immers een goede hechting en een gemakkelijkere verwerking van
de gipspleister. Dát maakt het gebruik van Knauf voorstrijkmiddelen
ook zo belangrijk: het is een voorwaarde voor een goed eindresultaat.
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Knauf Advies
Voor meer informatie:
Voor vragen over Knauf producten, systemen, gereedschappen en
specifieke toepassingen kunt u contact opnemen met onze technische
adviseurs of kijken op www.knauf.nl
Knauf organiseert ook opleidingen en praktische cursussen op het
Knauf Trainingscentrum in Utrecht. U kunt hiervoor het cursus

programma opvragen. De adviseurs van Knauf komen op de bouw bij
u langs indien er ter plaatse advies gewenst is.
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Knauf B.V.
Mesonweg 8-12
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Tel: (030) 247 33 11
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