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Algemene gegevens
Knauf SM 700 is een veredelde en waterafstotende 
droge mortel verrijkt met speciale vezels.
De mortel is grijskleurig.

Samenstelling
Bindmiddel: kalkhydraat volgens DIN EN 459, grijs 
cement volgens DIN EN 197
Vulstoffen: geklasseerde kalksteengranulaten 
volgens DIN 4226
Toeslagstoffen: speciale toeslagstoffen, 
waterafstotende middelen en speciale vezels.

Verpakking
Zak van 25 kg.

Opslag
Droog, tegen vocht beschermd. Bij voorkeur op 
pallets. De kwaliteit van het product blijft ca. 
12 maanden constant.

Toepassingsgebieden

Knauf SM 700 is een kleef- en wapeningsmortel 
voor de gevelisolatiesystemen Knauf A1, B1 en de 
overige systemen uit het Knauf gamma.
Bij renovatiewerken als uitvullaag op stabiele en 
oude pleisters. Eveneens geschikt als hechtlaag op 
weinig zuigende ondergronden (beton,…), als 
raaplaag op houtwolcementplaten en meerlagige, 
lichte bouwplaten van het type Knauf Insulation 
Fibralith, Heraklith of op cementplaten van het type 
Knauf Aquapanel. Bij dergelijke ondergronden 
vooraf de technische dienst van het bedrijf 
raadplegen
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Technische gegevens

Karakteristieken volgens EN 998-1/DIN 18550

Mortelgroep volgens DIN 18550 - P II

Drukweerstandklasse volgens EN 998-1 - CS II

Densiteit van de mortel Kg/dm³ 1.4

Buigweerstand N/mm² 2.3

Drukweerstand N/mm² 4.2

Dynamische elasticiteitsmodule (E) N/mm² 3.500

Dampdiffusie-coefficiënt (µ) - 11

Thermische geleidbaarheid (λ) per P = 50 % W/(mK) ≤ 0.47

Thermische geleidbaarheid (λ) per P = 90 % W/(mK) ≤ 0.54

Absorptie van capillair vocht - W 2

Verwerking

Voor alle situaties die afwijken van dit technische 
blad of mogelijke afwijkingen in de lastenboeken, 
de technische dienst raadplegen.

Voorbereidende werkzaamheden
De ondergrond moet schoon, droog, niet bevroren, 
hechtend en stabiel zijn. Labiele delen zoals vuil, 
stof, oude verflagen of elk element dat de hechting 
van de mortel kan verminderen, verwijderen. Ook 
grote oneffenheden wegkappen zoals bramen, 
enz…
De ondergrond met een hogedrukreiniger zuiver 
maken vooraleer de Knauf SM 700 aan te brengen. 
Sterk zuigende ondergronden (cellenbeton,…) 
voorbehandelen met de primer Knauf Neutrasit. 
Gladde en zwak zuigende ondergronden (glad 
beton, verglaasde stenen,…) voorbehandelen met 
Knauf Duo-Kleber.
In plintbereik, Knauf Sockel SM 307 gebruiken ipv. 
Knauf SM 700.
Bij de renovatie van een gevel afgewerkt met een 
oude cementlaag:
De stabiliteit en de hechting van de oude 
pleisterlaag controleren. Labiele delen wegkappen
en met Knauf LUP 222/252 herstellen. Met behulp 
van een slijpmachine de oude cementlaag in
ruitvormige zones verdelen teneinde alle 
spanningen weg te nemen. De snede moet 
doorheen de totale pleisterlaag gaan. 

Machinale verwerking
Knauf SM 700 kan met een pleisterspuitmachine 
bijv. Knauf PFT G4, G5, ZP3 of gelijkaardig 
aangebracht worden. De machine van de juiste 
uitrusting voorzien volgens het technische blad 
Knauf PFT. In ongewone situaties de technische 
dienst raadplegen.

Manuele verwerking
Een zak van 25 kg Knauf SM 700 in een kuip met 
ca. 7 L. schoon water mengen mbv. een mixer. Na 
een rusttijd van 15 minuten, de mortel opnieuw 
doormengen.

Knauf SM 700 voor het kleven van Knauf 
gevelisolatieplaten:
Voor het kleven van de gevelisolatieplaten de 
mortel in banen en klodders aanbrengen. In banen, 
zo dicht mogelijk bij de plaatranden en zowel in de 
dwars- als de langsrichting van de plaat. In 
klodders, volgens de langse middellijn van de plaat 
en in de langse richting. Bij rotswolplaten, de 
kleefmortels tussen de vezels persen en 
vervolgens, voor het drogen, de mortel in banen en 
klodders (hoogte ca. 2 cm) aanbrengen. Vermijdt 
mortel in de voegen. 
De mortel zo verdelen dat na het aandrukken van 
de plaat het contact met de ondergrond minstens 
50 % bedraagt. Bij beton of andere gladde, weinig 
zuigende ondergronden de rugzijde van de 
isolatieplaten volledig bedekken met Knauf Duo-
Kleber dmv. een getande spaan (10 x 10 mm) om 
zo een optimale hechting op de ondergrond te 
garanderen. 
De mortel mbv. een spuitmachine direct op de 
gevel aanbrengen is mogelijk. In dat geval, de vers 
aangebrachte mortel verdelen en doorkammen tot 
de ondergrond met een getande spaan (10 x 10 
mm).
In beide situaties, de isolatie in de verse mortel 
drukken vooraleer deze aanvangt af te binden. De 
panelen loodrecht en vlakzetten om te dikke lagen 
achteraf te vermijden.

Knauf SM 700 voor het wapenen:
Na een droogtijd van 48 uren en de eventuele 
bevestiging van de platen, de isolerende platen 
met een 5 tot 6 mm dikke laag Knauf SM 700 
bedekken en met de rei vlakzetten. Nadien op het 
verse pleister de glasvezelwapening (horizontaal 
of vertikaal geplaatst) Knauf Isoltex (met een 
overlapping van 10 cm) aanbrengen en indien 
nodig van pluggen voorzien. 
Eveneens de hoeken aan raam- en deuropeningen 
diagonaal versterken met stroken 
glasvezelwapening van 30 x 50 cm. Vervolgens het 
gehele pleistervlak met een 2 mm dikke laag 
bedekken.
Indien het krabpleister Knauf Mak 202 voorzien is, 
de bovenste laag met een pleisterkam horizontaal 
opkammen. De dikte van de kleefmortel bedraagt 
min. 5 mm en max. 7 mm (nooit meer dan 10 mm).
Bij dunpleisters van het type Knauf RP 240, SP 
260 of SKAP de wapeningsmortel enkel in het lood 
zetten (niet schuren noch gladzetten). 
Voor het aanbrengen van een minerale 
eindlaagpleister een droogtijd van 1 dag per mm 
morteldikte in acht nemen. Indien het pleister 
Knauf SKAP op siliconebasis voorzien is, een 
wachttijd van 15 dagen in acht nemen.

Knauf SM 700 als uitvullaag:
Voor het egaliseren van oneffenheden, de Knauf 
SM 700 tot max. 10 mm op de vooraf gereinigde of 
voorbehandelde oude pleisterlagen, aanbrengen. 
Indien nodig in het bovenste derde deel van de 
totale laagdikte de glasvezelwapening Knauf 
Isoltex plaatsen. De behandeling van de mortel is 
afhankelijk van het type eindlaagpleister (zie 
vorige paragraaf).



Materiaalbenodigdheden / Verbruik

Korrelgrootte 
(mm)

Laagdikte 
(mm)

Verbruik 
(kg/m²)

Opbrengst 
(m²/zak)

Kleven (ruwe ondergrond) 1.5 6.0 4.2

Kleven (vlakke ondergrond) 1.5 4.0 6.3

Wapeningsmortel 1.5 5.0 – 7.0 7.0 – 10.0 3.6 - 2.5

Eindlaagpleister (geschuurd) 1.5 3.0 – 5.0 4.0 – 7.0 6.3 - 3.6

Hechtbrug voor pleister 1.5 5.0 7.0 3.6

Bemerking :de waarden voor het rendement kunnen schommelen naargelang de laagdikte, het type en de staat van de ondergrond.

Verwerking

Knauf SM 700 als hechtmortel:
Voor de behandeling van betonvlakken en enkele 
stenen in gebakken aarde, is het vooraf 
aanbrengen van een laag Knauf SM 700 
aangewezen. Deze laatste horizontaal kammen tot 
op de ondergrond. Bij houtwolcementplaten of 
meerlagige lichte bouwplaten een dekkende, 
gekamde laag Knauf SM 700 aanbrengen, 
versterkt met een glasvezelwapening Knauf 
Isoltex.

Knauf SM 700 en het Knauf Aquapanel-systeem:
Knauf SM 700 wordt gebruikt als wapeningsmortel 
om de Knauf Aquapanel-platen te bedekken. De 
plaatvoegen moeten eerst gevoegd en gewapend 
worden met de daarvoor voorziene producten. 
Raadpleeg de technische folders Knauf Aquapanel 
Outdoor en Indoor voor alle informatie over de 
desbetreffende producten en richtlijnen.

Opmerkingen:
Knauf SM 700 nooit met vreemde materialen 
mengen. Tijdens de verwerking en het uitharden 
van het pleister (min. 2 dagen) moet de temperatuur 
van de lucht en de omgeving min. + 5°C en max. + 
30°C bedragen.
De vers aangebracht mortel moet beschermd 
worden tegen regen, vorst of een te snelle droging 
(direct contact met het zonlicht of wind). Indien 
nodig de steigers beschermen met dekzeilen 
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Deze fiche 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 aansprakelijk 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 voorbehouden.  Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de 
uitdrukkelijke toestemming van Knauf. 
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