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Knauf, uw partner in afbouw
Knauf is een producent voor innoverende afbouwmaterialen en systemen die hun veelzijdige 
toepassing vinden in de nieuwbouw, renovatie en restauratie. Knauf PFT meng- en spuit-
machines garanderen al meer dan dertig jaar duurzaamheid en grote productiviteit.  
Ze zijn al rendabel voor kleinere ruimten waar snelheid en topkwaliteit in afwerking wordt 
gevraagd. Knauf is een veelzijdige partner die graag met u meedenkt over betere resultaten 
en het totale afbouwproces.

Meer meters met minder inspanning
De PFT-machines van Knauf zijn speciaal ontwikkeld om het werk sneller op te kunnen leveren 
met minder inspanning. De zware inspanning van mixen en aanbrengen van de pleister be-
horen nu tot de verleden tijd zodat het lichaam van de stukadoor wordt ontlast. U kunt 
machinaal veel meer meters maken met een constante hoge kwaliteit en minimale verspilling 
van materiaal. Vakmensen die met hun tijd mee willen gaan zullen zowel persoonlijk als 
zakelijk grote voordelen ervaren van de PFT machines van Knauf.
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De ideale combinatie: Knauf  

PowerFinish® en de Powercoat

Knauf PowerFinish® is speciaal gemodificeerd 

voor de PTF Powercoat en vormt de beste 

combinatie. De finish heeft een hoog vullend 

vermogen, hecht uitstekend, is soepel te  

verwerken en kan van 5 tot 0 mm worden 

verwerkt. De verwerkingstijd is tot 60 minuten, 

het droogt zeer gelijkmatig en blijft vocht-

regulerend. Droogtijd 24-48 uur afhankelijk 

van de omstandigheden. Met een zak van  

25 kg Knauf PowerFinish® werkt u vijftien  

vierkante meter af met een gemiddelde dikte 

van twee millimeter.
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PFT Powercoat: snelle machinale ‘finishing’ 
Het dunpleisteren van wanden en plafonds gaat veel sneller en nauwkeuriger 
met de PFT Powercoat. Deze volautomatische mengspuitmachine van Knauf 
zorgt voor een volledig egale klontvrije dunpleister die met een spuitlans wordt 
aangebracht voor een supergladde sausklare afwerking. Het handmatig tijd-
rovende aanbrengen van gipspleisters is niet meer nodig met de snelle  
finishing van de PFT Powercoat.
 
Gepatenteerde techniek
De PFT Powercoat is voorzien van een innovatief en gepatenteerd nameng-
systeem. De speciaal voor deze machine ontwikkelde Knauf PowerFinish® wordt 
in het namengsysteem tot een klontvrije, zeer fijne dunpleister verwerkt.  Door de 
nieuwe spuittechniek kan zeer nauwkeurig worden gewerkt waardoor de omge-
ving schoon blijft. Met de spuitlans kan zonder steigers een werkhoogte van ruim 
drie meter bereikt worden. De PFT Powercoat is speciaal ontwikkeld voor dun-
pleisters in diktes van nul tot vijf millimeter. 
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Compact en handzaam
Besturingsunit, opvangbak en motor zijn demontabel, makkelijk schoon te houden en te vervoeren. Daarom heeft 
de PTF Powercoat weinig plaats nodig en is overal inzetbaar waar normale waterdruk en 230 V aanwezig is.  
De opvangbak is voorzien van een zakopener waardoor de zak eenvoudig geopend en zonder knoeien geleegd kan 
worden. De PFT Powercoat is onderhoudsarm en wordt compleet geleverd met alle toebehoren inclusief een digitaal 
regelpaneel. Monteren, aansluiten, vullen en finishen: laat de schilder maar komen.

_0301 

De Knauf PFT-dealer helpt u  

graag verder

Knauf heeft door heel Nederland een PFT-

dealernetwerk voor mix en spuitmachines. 

Onze specialisten zijn graag bereid om u  

te adviseren bij uw specifieke wensen en  

projecten. Het spreekt vanzelf dat de service-

ondersteuning bij onze dealers volledig ge-

garandeerd is. Maak gerust een afspraak  

met de Knauf PFT-dealer bij u in de buurt.  

Hij helpt u graag verder met de juiste keuze 

en de mogelijkheden voor koop of huur van 

de PFT machines van Knauf.

Ombouwset

Met een ombouwset is uw PFT Powercoat ook 

geschikt voor het verwerken van gips- of  

cementgebonden pleisters. Ook voor de PFT 

Ritmo is een ombouwset verkrijgbaar, waar-

door ook hiermee dunpleisters kunnen wor-

den verspoten. Het ‘ombouwen’ van machine-

pleister naar finisher of omgekeerd is een 

eenvoudige handeling zodat u uw PFT Ritmo 

of PFT Powercoat maximaal kan inzetten  

terwijl het lichaam van de stukadoor wordt 

gespaard.
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PFT Samba XL: echte alleskunner voor vele spuitklussen
Deze Samba XL verwerkt even makkelijk een emmer latex, voorstrijk als pasteuze 
pleister, bijvoorbeeld FinishPasta. Een echte alleskunner. Met de airless-spuittech-
niek werkt u bijzonder nauwkeurig. De productiviteit ligt vele malen hoger, aan-
gezien de machine beneden kan blijven staan en u geen kostbare tijd hoeft te 
verliezen aan afplakken. De Samba XL is licht, handzaam, oerdegelijk en direct 
operationeel met een stopcontact (230V) in de buurt.

Volledige controle
De bediening spreekt voor zich. Via het digitale controlepaneel wordt de druk en 
het volume weergegeven. Daarmee kunt u exact elke gewenste hoeveelheid dose-
ren. De Samba XL is uitgerust met een hogedrukslang van vijftien meter en een 
handpistool met tiphouder waar diverse tips in gezet kunnen worden voor het 
juiste spuitbeeld.
De gekoelde gelijkstroommotor heeft geen koolborstels, is onderhoudsarm en 
heeft een lange levensduur. Uiteraard is de Samba XL na elke spuitklus snel en 
gemakkelijk te reinigen door de unieke demontabele pomp. Daarmee is de PFT 
Samba XL een trouwe kostganger die zichzelf zeer snel terugverdient.
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Knauf Advies 

Voor meer informatie:

(030) 247 33 89

www.knauf.nl

techniek@knauf.nl
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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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