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Knauf, uw partner in afbouw
Knauf is een producent van innoverende afbouwmaterialen, systemen en  
gereed schappen 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  
hoogstaande  kwaliteit. 

De afbouwsystemen van Knauf hebben zowel qua samenstelling als verwerking  
een uitstekende reputatie. Voor elke toepassing biedt Knauf een duurzame slimme 
oplossing. Een perfecte afwerking en de eenvoudige en snelle montage van de 
 systemen van Knauf staan garant voor een prachtig afbouwresultaat dat voldoet aan 
alle technische voorschriften en architectonische wensen. Knauf is een veelzijdige 
partner die graag met u meedenkt over betere resultaten en oplossingen voor het 
 totale afbouwproces. 

Lichtgewicht met een massief karakter
U kent als geen ander het belang van een comfortabele binnenruimte. En u weet  
als geen ander hoe u esthetiek, creativiteit en functionaliteit  samenbrengt. Zonder 
compromissen te hoeven sluiten op het  gebied van kwaliteit en flexibiliteit. Knauf helpt 
u hierbij met diverse slimme oplossingen op het  gebied van  binnenafbouw. Neem de 
Knauf Isolava gipsblokken. Daarmee laat u uw project aan alle comforteisen  voldoen. 
Deze blokken voor niet-dragende binnenwanden bieden u bovendien volop ontwerp-
vrijheid. De Knauf Isolava gipsblokken hebben immers een  grote diversiteit in eigen-
schappen en afmetingen. Raak dus gerust  geïnspireerd.

Veelzijdig gipsblok van een veelzijdige partner
Met Knauf Isolava gipsblokken op de bouwplaats is flexibiliteit het sleutelwoord:  
de toepassingen in  zowel woning- als utiliteitsbouw zijn legio en de plaatsing verloopt 
uiterst snel. 

De gipsblokken lenen zich uitstekend om: 
•	 een	ruimte	snel	en	functioneel	in	te	delen,
•	 	in	een	laat	stadium	pas	te	beslissen	over	een	indeling,
•	 	te	zorgen	voor	comfort	(vochtregulatie,	geluid	isolatie)	 

en  brand veiligheid in binnenruimtes,
•	 baden	en	douches	in	te	metselen.
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Een uitnodigende ruimte
De ideale ruimte nodigt uit om er uren in door te brengen. Belangrijk dus om een ruimte te creëren 
die een gevoel van welzijn uitademt. Knauf helpt u dit te realiseren. Dankzij de poreusheid van 
gips zijn de blokken uitstekend vochtregulerend. Ze absorberen het overtollige omgevingsvocht en 
geven het weer af als de lucht te droog is. Aangenaam!

Kortere bouwtijd, groter rendement
Een efficiënt systeem om de ruimtes bij uw project in te delen, is een binnenwand van Knauf 
Isolava gipsblokken. De montage vindt eenvoudig en snel plaats. Het product is droog, waar-
door er nauwelijks droogtijd is. U wint dus niet alleen tijd, maar vermindert ook de bouwkosten 
van uw wanden. En op de bouwplaats laten de gipsblokken zich snel en moeiteloos verwerken 
tot massieve binnenwanden.

4_5

Knauf Isolava

Met het oog op de gebruiker
Bij al uw projecten heeft u de eindgebruiker helder op het netvlies. Nu is het nog uw 
project, straks is het zijn of haar woning of werkruimte. Prettig dus dat u met Knauf 
Isolava gipsblokken pas op het laatste moment van het bouwproces hoeft te beslis-
sen waar bijvoorbeeld de scheidingswanden komen. Kunt u zelfs bij late beslissers 
nog zorgen voor maatwerk. 

Een oase van rust
De massieve Knauf Isolava gipsblokken bieden op zich al een goede geluidsisolatie. 
Uw	project	voldoet	dan	probleemloos	aan	de	eis	(Ilu;k)	≥	-20	dB	uit	het	bouwbesluit.	
Met een dubbele gipsblokkenwand met daartussen isolatiemateriaal kan de geluids-
isolatie	nog	verder	worden	verhoogd	naar	een	Rw	van	wel	60	dB.	Ideaal	om	bij-
voorbeeld toe te passen als woningscheidende wanden in appartementsgebouwen.

Veilig gevoel in een gebouw
Ruimtes met brandwerende wanden vertragen de uitbreiding van brand aanzienlijk. 
Knauf Isolava gipsblokken zijn tot vier uur brandwerend. Hierdoor kan de brand 
zich minder snel ontwikkelen en hebben gebruikers meer tijd om het pand te verla-
ten. Dankzij hun hoge brandweerstand bieden Knauf Isolava gipsblokken ook een 
uitstekende oplossing voor het bouwen van technische schachtwanden.

Lichtgewicht verricht zwaar werk
Door het massieve karakter van Knauf Isolava gipsblokken kan de bewoner of ge-
bruiker straks met een gerust hart zware voorwerpen aan de wand bevestigen. Dat 
is erg handig, zowel in woning- als utiliteitsbouw. 
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De	standaard	uitvoering	van	het	Knauf	Isolava	gipsblok	(Isomur)	is	al	
zo sterk dat er  gemakkelijk zware voorwerpen zoals keukenkastjes 
aan kunnen worden opgehangen. Er is ook een nog zwaarder type 
Knauf Isolava gipsblok dat een ideale toepassing is voor publieke 
gebouwen waar veel verkeer en beweging is: Isomur Zwaar. Dit  
blok is zeer schok   be stendig en staat garant voor een uitstekende 
akoestische isolatie, wat zorgt voor een comfortabele omgeving voor 
het publiek om samen te komen. Verder is er een  speciale uitvoering 
van	het	Knauf	Isolava	gipsblok	die	bestand	is	tegen	vocht	(Hydromur).	
Ideaal voor  bijvoorbeeld badkamers en voor de onderste rij van  
een wand. 

De Knauf Isolava gipsblokken zijn ook verkrijgbaar in  een speciale 
licht	gewicht	uitvoering	(Isomur	Hol).	Perfect	toe	te	passen	in	(renovatie)
projecten waarbij de bestaande vloer geen zware last mag dragen. 

De Knauf Isolava gipsblokken zijn stuk voor stuk massieve elementen 
die zich snel laten verwerken, akoestisch en thermisch comfort bieden, 
brandvertragend werken en garant staan voor een snelle en mooie 
afwerking. 

Knauf helpt u verder 
Kiest u voor Knauf Isolava gipsblokken? Dan kiest u voor flexibiliteit, 
veiligheid en betrouwbaarheid. Waarden die Knauf altijd hoog in het 
vaandel heeft staan. Knauf is een veelzijdige partner die graag met u 
meedenkt over betere resultaten en slimme oplossingen voor het totale 
afbouwproces. Onze adviseurs staan altijd klaar om u te adviseren bij 
projecten, op de bouwplaats en in ons trainingscentrum. 

Knauf, uw partner voor afbouw.

Knauf Isolava gipsblokken
Elk project is uniek. Toch vindt u bij Knauf altijd het juiste antwoord op uw vraag. 
Afhankelijk van de toepassing kunt u kiezen uit verschillende types Knauf Isolava 
gipsblokken.

Sublieme afwerking
Het grote voordeel van de gips-
blokken van Knauf is dat ze geen 
afwerklaag behoeven. Wilt u echter 
een echt sublieme afwerking, dan is 
Knauf FinishPasta een perfect 
product. Het is een pasteus materiaal 
met een hoog vullend vermogen. 
FinishPasta droogt zeer wit en hard 
op met een perfect glad oppervlak 
als eindresultaat.



Knauf B.V.

Mesonweg 8-12

3542 AL Utrecht

Tel: (030) 247 33 11

Fax: (030) 240 96 90

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 Advies
Voor meer informatie:

 (030) 247 33 89

 www.knauf.nl

 techniek@knauf.nl


