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Samenstelling
Gebruiksklare pasta die voornamelijk
is samengesteld uit vinyl en acrylvul-
middel.

Toepassingsgebied
Toepassing op alle oppervlakken in
steen en beton
Vullen en afwerken van barsten en
voegen
Dichten en herstellen van gaten,
scheuren en spleten
Gladzetten van kleine onregel-
matigheden van het oppervlak
Herstel len en afdichten van
aansluitingen en groeven
Fijn vlakzetten van ruwe opper-
vlakken

Bijzondere eigenschappen
Optimale, krimpvrije hechting
Barst niet
Gebruiksklaar
Halflichte en soepele pasta
Uitstekend te hanteren
Kan overschilderd worden
Grijze cementkleur
Binnen en buiten
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Ondergrond
Knauf Renobeton is geschikt voor alle
metselwerk uit kunst- of natuursteen,
zware betonblokken, gietbeton of
cementgebonden pleisters.
Verwijder stof en resten van de zones
waarop het product moet worden
aangebracht. Verwijder eveneens niet
hechtende delen.
Gebruik op poederige ondergronden
Knauf Primer Diepgrond om de onder-
grond te verharden.
Bevestigingselementen en i jzeren
armaturen moeten vooraf behandeld
worden met een antiroestverf. Wacht
de vol ledige droging af alvorens
Knauf Renobeton aan te brengen.
Dicht eerst de diepe spleten tot 2 à 3
cm. van het afgewerkte oppervlak.



Verwerking

bruik hiervoor Knauf - Snelmortel of
Knauf - Reparatie Universeel en
wacht de volledige droging af.
Wanneer het om aanzienlijke diktes
gaat, is het eveneens mogelijk Knauf
Renobeton aan te brengen in
meerdere opeenvolgende lagen.

Toepassing
De temperatuur van de ondergrond
moet tussen + 5 ° C. en + 32 ° C.
bedragen. 
Neem niet meer dan de hoeveelheid
die nodig wordt geacht om het werk
uit te voeren. Als het product te droog
is, kan het nuttig zijn al mengend een
kleine hoeveelheid water toe te voe-
gen.
Gebruik een spatel met de gepaste
afmeting en breng de pleister rijkelijk

aan en druk deze daarbij aan op de
ondergrond. Breng voldoende volume
aan om een lichte laag te verkrijgen
Zet na lichte verstijving de bovenlaag
glad om gelijk uit te komen met het
aanpalende metselwerk.
Lagen van 10 tot 30 mm leveren
gegarandeerd betere resultaten op.

Algemene informatie
Wanneer het product is beginnen uit-
drogen, best niet meer gebruiken en
verwijderen. 
Vermijd gebruik in plaatsen die bloot-
gesteld zijn aan lekwater of stilstaand
water.

Droging
Van 8 tot 24 uur, afhankelijk van de
dikte van de aangebrachte laag en de

luchtvochtigheidsgraad. 
Volledige en definit ieve uitharding
wordt bereikt na 7 dagen.

Afwerking
Buitenherstellingen gedurende 72 uur
beschutten tegen regen en vervol-
gens 2 lagen verf aanbrengen.
De uitgeharde pasta is geschikt voor
alle gangbare soorten verf.
Overschildertijd (+20° / 65 % r.v.)

± 2 uur met een latexverf
± 24 uur met een olieverf

Niet geschikt bij afwerkingen op basis
van kalk, cement, ... Voor elke andere
afwerking, de technische dienst
raadplegen.

Technische gegevens Opslag

Maximaal 12 maanden in originele
gesloten verpakking
Opslaan op een droge en koele plaats
(tussen + 5 en 25°C.)
Op de werf beschermen tegen vorst
en extreme hitte.

Verpakking

Potten (hogedichtheidspolyethyleen)
met een inhoud van 1 liter, per 6 stuks
verpakt in een kartonnen doos.
Emmers (hogedichtheidspoly-
ethyleen) van 4 liter, per 2 stuks ver-
pakt in een kartonnen doos.

Bestelgegevens

Renobeton 1 L pot (0,500 kg) - Karton met 6 potten (2 kg)
Artikelnr. 71923 EAN code 5413503512485

Renobeton 4 L emmer (2 kg) - Karton met 2 emmers (4 kg) 
Artikelnr. 71924 EAN code 5413503512508

Veiligheidsvoorschriften

Buiten bereik van kinderen
houden.
Bij accidentele aanraking met de
ogen, met overvloedig water
afspoelen en, indien nodig,
deskundig medisch advies inwin-
nen.
Raadpleeg onze veil igheidsfiche
met ref. Reno - sf - 05, beschikbaar
op aanvraag of via onze website.

04-273 83 11
www.knauf.be
info@knauf.be Knauf, rue du parc industriel 1, 4480 Engis, Tel.: +32 (0)4-273 83 11, Fax: +32 (0)4-273 83 30

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Het onderhavige technische blad annuleert alle voorgaande. Onze garantie heeft uitsluitend betrekking op de
onberispelijke kwaliteit van ons materiaal. De gegevens betreffende verbruik, hoeveelheid en uitvoering zijn referentiewaarden die in geval van sterk afwijk-
ende omstandigheden niet zondermeer kunnen worden overgenomen. Alle rechten voorbehouden. Veranderingen, nadruk en overname van fotomateriaal,
ook wanneer het enkel om uittreksels ervan gaat, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van de maatschappij Knauf.
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Kleur grijs
Volumieke massa 0,823 kg per liter
Smeltpunt > 94 ° c.
Zichtbare vorm mortelstructuur
Krimp 0


