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Deze brochure heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet 
alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze 
meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aanspra-
kelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen 
met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te 
controleren. Alle rechten voor- behouden. Wijzigingen en overname 
van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke 
toestemming van Knauf.

04-273 83 11

www.knauf.be

info@knauf.be
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Knauf EgalMAX
Egalisatiemiddel 
met hoge weerstand

Knauf
Rue du parc industriel, 1
B-4480 Engis
Tel.: 04-273 83 11
Fax: 04-273 83 30

n  Zelfnivellerend
n  Voor vloeren
n  Geschikt voor chape, beton en hout
n  Slijtlaag in privé garages

Speciaal voor
privé

garages



EgalMAX en EgalCOLOR

Zelfnivellerend egalisatiemateriaal 
met een hoge weerstand

Knauf EgalMAX is een uitermate resistent egaliseermiddel 
voor vloeren. EgalMAX is voornamelijk geschikt voor 
binnenvloeren en kan, onder bepaalde voorwaarden, ook 
buiten gebruikt worden. Deze zelfnivellerende mortel dekt 
zonder enig probleem lagen van 5 tot 50 mm waardoor 
dit product zeer geschikt is voor het uitvlakken van 
verschillende onregelmatige vloeren zoals cement dekvloer, 
ruwe betonvloer, houten vloeren, enzovoort ...

Diktes: van 5 tot 50 mm

Te combineren met de vloerverf 
EgalCOLOR 

Daarnaast wordt Knauf EgalMAX ook ingezet als deklaag in 
ruimten voor licht verkeer, denk hierbij aan privé garages.
In dit geval, raden wij het gebruik van Knauf EgalCOLOR 
aan als langdurige beschermingslaag voor Knauf EgalMAX.
Deze vloerverf op waterbasis voor binnen- en buitengebruik 
hecht uitstekend. Bovendien beschermt deze laatste de 
deklaag voor jaren.

Beschikbaar in:

Toepassingsgebieden

Knauf EgalMax wordt gebruikt als hechtlaag 
voor de afwerking van binnenvloeren en kan, 
onder bepaalde voorwaardes (zie technische 
fiche), ook buiten gebruikt worden. Ook geschikt 
als dunmortel, om onregelmatige vloeren 
zoals cementdekvloeren, betonplaten, houten 
ondergronden en oud tegelwerk vlak te zetten 
en klaar te maken voor het aanbrengen van een 
afwerking.
Knauf EgalMAX zorgt voor een ideale en 
makkelijke ondergrond voor het aanbrengen van 
vloerbekledingen zoals linoleum, bekledingen uit 
textiel, keramiek of natuursteen, laminaatparket, 
enz. in zowel private als openbare gebouwen 
zoals scholen, ziekenhuizen, luchthavens,… 
Onder bepaalde omstandigheden kan dit 
egalisatieproduct ook aangebracht worden als 
slijtlaag in ruimten die onderhevig zijn aan licht 
verkeer (vb.: private garages).

grijs roodgroen

Green
5 - 50

mm


