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Droge mortel, bestaande uit speciale cement-
soorten en verschillende toeslagstoffen.

Ondergrond
De ondergrond moet schoon, droog en stabiel
zijn. Losse, verende vloerdelen vastzetten (even-
tuele naden tussen de delen opvullen met bijv.
Knauf Snelcement). Eventuele vloerverwarming
uitschakelen.

Voorbehandeling van de ondergrond
Houten en steenachtige ondergronden voorbe-
handelen met Knauf-Hechtemulsie verdund met
water (verhouding 1:2, verbruik ca. 100g/m2).
Dekvloeren en betonnen ondergronden met
Knauf Diepgrond voorbehandelen (verbruik ca.
120-150 ml/m2). Beide produkten volledig
laten drogen voordat men gaat egaliseren.

Aanmaken
20 kg poeder met 4,2 liter water klontvrij men-
gen (niet teveel water!). Ca. 5 minuten laten
staan en nogmaals doorroeren. Verwerkingstijd
ca. 20 min. Bij egaliseren op vloerverwarming
en vloertegels het materiaal met Knauf Lijm &
Vloer-Elast mengen (zie opmerkingen).

Uitvoering
Het aangemaakte mengsel in banen uitgieten.
Met een spaan het uitvloeien van Knauf-Egali-
satie Universeel bevorderen. Een perfecte
nivellering van vers aangebracht materiaal
kan verkregen worden door met een harde
bezem op het oppervlak zachte stoten uit te
oefenen.

Opmerkingen
• Knauf Egalisatie Universeel mag niet met

andere, dan de hierboven vermelde materia-
len vermengd worden.

• Vers aangebrachte Knauf Egalisatie Univer-
seel tegen zon en tocht beschermen.

• Slechts na volledige droging (afhankelijk van
de ondergrond, laagdikte, ventilatie, tempe-
ratuur en omgeving) de vloerbekleding aan-
brengen. (min. 48 uren laten drogen). 
Gereedschap onmiddellijk na gebruik met
water reinigen.

• Knauf Egalisatie Universeel aangemaakt met
Knauf Lijm & Vloer-Elast, is geschikt voor 

parket (kleine mozaïekelementen) als eind-
afwerking.

• Voor het egaliseren op vloerverwarming en
vloertegels Knauf Lijm & Vloer-Elast mengen
met het aanmaakwater (verhouding 1 liter
Knauf Lijm & Vloer-Elast op 4,2 liter water).
Dit Knauf Lijm & Vloer-Elast/water mengsel
mengen met 20 kg Knauf Egalisatie Univer-
seel.

• Dit product bevat cement. Gevoelige huid
beschermen en kontakt met ogen vermijden.

• Bij eventuele aanraking dadelijk met veel
water spoelen en een arts raadplegen.

• Verbruik ca. 1,6 kg/m2 per mm laagdikte.
• Niet verwerken onder + 5 °C.
• De aangebrachte egalisatie is na ca. 3 uren

beloopbaar.

Opslag
In een droge ruimte, max. 12 maanden.

Knauf-Egalisatie Universeel is geschikt voor het
egaliseren en uitvullen van houten ondergron-
den (vloeren, traptreden, e.d.), spaanplaat,
dekvloeren op cement- en anhydrietbasis,
Knauf droogvloerelementen, betonoppervlak-
ken en steenachtige ondergronden, binnenhuis.
Toepasbaar in laagdiktes vanaf 2 mm tot maxi-
maal 10 mm.

• Poedervormig, met water aanmaken.
• Zelfnivellerend.
• Laagdikte vanaf 2 mm tot max.10 mm, rol-

stoelvast door toevoeging van Knauf Lijm &
Vloer-Elast.

• Droogt zonder spanningen.
• Eenvoudig te verwerken.
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