
DRIE IN ÉÉN: KNAUF SOCKEL-SM PRO SOKKELPLEISTER
EEN BLIJVEND MOOI UITZICHT VOOR GEVELSOKKELS

Gevelsokkels kunnen nu langer mooi en beschermd blijven met de door Knauf ontwikkelde Sockel-SM PRO. Deze nieuwe 
minerale sokkelpleister is tegelijk bruikbaar als kleefmortel, wapeningsmortel en eindlaagpleister. Resultaat: de gevelsokkel wordt 
langer én beter weerbaar tegen vocht, vorst, sneeuw of mechanische schokken. Tegelijk kan de vakman sneller werken. Kortom, 
vele troeven in één toepassing. 

Dankzij de speciale vezelversterking en reeds geïntegreerde vochtwering brengt Knauf met de nieuwe Sockel-SM PRO een 
sterk innovatief product op de markt. Zijn cementbasis en speciale vezelversterking beschermen tegen barsten en mechanische 
inwerking, de geïntegreerde afscherming tegen opstijgend vocht en uitbloeiingen vanaf een pleisterdikte van 7 mm.

VEILIG EN VEELZIJDIG
Sockel-SM PRO is universeel inzetbaar als kleefmortel, wapeningsmortel en afwerkingspleister. Wanneer gebruikt als wapeningsmortel 
of eindlaagpleister, is er zelfs geen bijkomende vochtbescherming nodig. Dat bespaart kostbare tijd op de werf. Daarnaast kan 
de Sockel-SM PRO zowel manueel als machinaal verwerkt worden. Voor machinale toepassingen wordt de PFT G4X aangeraden.

De hoogte van het maaiveld hoeft niet op voorhand te worden vastgelegd. De sokkelisolatieplaten kunnen met Sockel-SM PRO 
rechtstreeks op de waterdichting aangebracht worden. Een verdere vochtbescherming van het gevelisolatiesysteem is met Sockel-
SM PRO niet langer noodzakelijk. 

OVER KNAUF
Knauf is producent van innoverende afbouw- en isolatiematerialen, systemen en gereedschap die een veelzijdige toepassing 
vinden in de nieuwbouw, renovatie en restauratie. Met meer dan honderd productievestigingen over de hele wereld levert 
Knauf complete oplossingen voor wanden, plafonds en vloeren. Een perfecte afwerking en de doordachte montagetechniek van 
Knauf-systemen staan garant voor professionele bouwresultaten die voldoen aan alle technische voorschriften en architectonische 
wensen. Het familiebedrijf Knauf, dat in 1932 in Duitsland werd opgericht, heeft van gips een onmisbaar materiaal gemaakt 
binnen het domein van de afwerking van gebouwen. Met de jaren heeft het aanbod van Knauf de professionals over de hele 
wereld overtuigd. Ondertussen is het assortiment aanzienlijk uitgebreid en staat Knauf gekend als wereldspeler in zijn sector.
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