
Materiaal

Materiaalopbouw
Knauf UP 210 W is een waterafstotende cement
gebonden pleister, mortelgroep CS II (P.II.b.8) welke  
conform EN 9981 wordt geproduceerd. Het is  
geschikt als basis en afwerklaag binnens en  
buitenshuis.

Houdbaarheid
De verwerkingseigenschappen zijn tot 12 maanden  
na productiedatum (zie verpakking) gegarandeerd.

Opslag
Droog, vorstvrij en op pallets.

Bestelgegevens
25 kg zak UP 210 W Art.nr. 53667

Knauf UP 210 W is geschikt als basis en afwerk
pleister die zowel handmatig als machinaal kan  
worden verwerkt op diverse steenachtige onder
gronden zoals metselwerk.

 .  Dampopen 
 .  Gemakkelijk aan te maken (gemengd in de  

fabriek, daarom alleen in schoon water strooien 
en mengen) 

 . Handmatig te verwerken
 . Machinaal te verwerken
 . Mechanisch belastbaar
 . Soepel
 . Uitstekend standvermogen
 . Waterafstotend

Toepassingsgebied Eigenschappen

Knauf UP 210 W
Waterafstotende basis- & afwerkpleister
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Onze garantie heeft uitsluitend betrekking op de onberispelijke kwaliteit van ons materiaal. Gegevens omtrent verbruik, hoeveelheden en uitvoering zijn 
referentiewaarden die in geval van sterk afwijkende omstandigheden niet zonder meer kunnen worden overgenomen. Alle rechten voorbehouden. Veranderingen, nadrukken en overname fotomateriaal, 
ook wanneer deze in uittreksel plaatsvinden, vereisen de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Knauf. Met deze uitgave zijn alle voorgaande versies vervallen.

Constructieve, statische en fysische eigenschappen van de Knauf systemen worden gewaarborgd op voorwaarde dat uitsluitend 
gebruik wordt gemaakt van de onderdelen van de Knauf systemen en de door Knauf speciaal aanbevolen producten.
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Verwerking

Ondergrond

De ondergrond dient droog te zijn en vrij van stof, ver

vuiling, losse delen of andere zaken die de hechting 

nadelig beïnvloeden. Geschikt zijn normale steenach

tige ondergronden zoals metselwerk. Knauf UP 210 W 

is niet geschikt voor iso lerende metselwerken zoals 

cellenbeton e.d.

Zwak zuigende ondergronden

Betonnen oppervlakken en andere zwak zuigende  

ondergronden. 

Advies: ter verbetering van de hechting met VP 340 

voorzetten en horizontaal ruw halen met een getand 

spackmes.

Wisselende ondergronden

Verschillende soorten metselwerk. 

Advies: ter verbetering van egale zuiging met VP 340 

voorzetten en horizontaal ruw halen met getand  

spackmes. Wapenen met Knauf Autex.

Zuigende ondergronden

Cellenbeton en andere zuigende ondergronden. 

Advies: een lichtgewicht basispleister aanbrengen zoals 

LUP 222 of LFP 235. Niet met UP 210 W berapen/ 

toepassen.

Kalkzandsteen

Blokken, stenen en elementen. 

Advies: een lichtgewicht basispleister aanbrengen zoals 

LUP 222 of LFP 235. Niet met UP 210 W berapen/ 

toepassen.

Metselwerk

Metselbakstenen e.d. 

Advies: voldoende bevochtigen.

Verwerken

Besmettelijke delen zoals hout, glas, metaal, na tuur

steen, bestrating, vloerbedekking en dergelijke voor 

begin van de stukadoorswerkzaamheden af dekken en/

of watervast afplakken. Vervuilingen door UP 210 W 

(spetters e.d.) zo snel mogelijk met schoon water van 

de verontreinigde oppervlak tes verwijderen.

Knauf UP 210 W in circa 5,5 liter schoon leidingwater 

strooien en zonder toevoegingen mixen tot een klont

vrije massa (met elektrische mixer) of machinaal ver

werken. Na het vlakzetten van de basislaag, de sinter

huid met de rabbot verwijderen (schaven) of met een 

getand spackmes ruw halen. Indien met een houten/

kunststof schuurbord of met een spons wordt doorge

schuurd, dan kan de UP 210 W tevens als eindafwer

king worden toegepast.

Buitenwerk

De UP 210 W kan als eindafwerking en als basislaag 

worden verwerkt. Indien UP 210 W als basislaag is toe

gepast, dan kan deze worden afgewerkt met een top

laag, bijvoorbeeld HP 250, LP 221, FP 205, KR 202, SP 

260 of RP 240. Een afwerking met tegelwerk of andere 

sierpleister is ook mogelijk. De totale laagdikte van de 

complete stuclaag dient minimaal 15 mm te zijn en in 

kuststroken minimaal 20 mm. Bijvoorbeeld: 12 mm UP 

210 W en 3 mm UP 210 W. Wanneer voor een afwer

king met SP 260, RP 240, een andere sierpleister of te

gelwerk wordt gekozen minimaal 15 mm van UP 210 W 

als basislaag aanbrengen. Voor de gevelplint adviseren 

wij het gebruik van UP 310.

Binnenwerk

Knauf UP 210 W kan ook binnenshuis worden ver

werkt, bijvoorbeeld in natte ruimtes als ondergrond 

voor tegelwerk. Hiervoor een minimale laagdikte van 

10 mm in één laag aanbrengen. Bij een afwerking van 

tegelwerk de mortel niet doorschuren maar enigszins 

ruw laten staan.

Bijzonderheden

Er mogen geen toeslagen aan de mortel worden toe

gevoegd om veranderingen in materiaaleigenschap

pen te voorkomen. De vers aangebrachte stuclaag 

beschermen tegen te snelle uitdroging door zon en 

wind om optimale uitharding/hechting mogelijk te ma

ken. Tijdens de verwerking en het drogen van de stu

claag dient de temperatuur van de materialen, onder

grond en de omgeving minimaal + 5°C te bedragen. 

Indien wapening is gewenst, Knauf Autex wapenings

weefsel toepassen.

Gereedschap

Kunststof kuip, troffel, elektrische mixer, spaarbord, 

spaan, rei, kunststof/houten schuurbord, schuurspons, 

rabbot, getand spackmes. 

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen. 

 

Type spuitmachine, stator en rotor

PFT G4 380V met D63 Twister of D52,5

PFT G54 380V met D63 Twister of D52,5

PFT G54 230V met D62T Twister

PFT G5 380V met D63 Twister of D52,5

PFT G5 230V met D62T Twister

PFT Ritmo M met B41,5L

PFT Ritmo L met B42

Materiaalbenodigdheden

Laagdikte mm Verbruik kg/m² Opbrengst m²/zak

10 16 1,6

Veiligheidswaarschuwing

Minerale pleisters reageren met water alkalisch. Is irrite

rend voor de ogen. Aanraking met de ogen en huid ver

mijden door veiligheidsbril en handschoenen te dragen. 

Bij aanraking met de ogen direct met overvloedig water 

uitspoelen en een arts raadplegen. Het actuele veilig

heidsblad is op aanvraag beschikbaar. In afgebonden 

toestand fysiologisch en ecologisch onschadelijk.

Technische gegevens

Bouwstofklasse:  A1

Buigkracht:  1,8 N/mm²

Bindmiddel:  Portland cement

Capillaire wateropname:  W2

Drukvastheid:  2,5 N/mm²

Dynamisch Emoduul:  5.900 N/mm²

Korrelgrootte:  < 1,0 mm

Minimale laagdikte:  10 mm (basislaag)

Volumieke massa:  1,5 kg/dm³

Warmtegeleiding λR:  ≤ 0,47 W(m-K) voor P=50%

 ≤ 0,54 W(m-K) voor P=90%

Waterdampdiffusie
weerstand μ:  10
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