GOBETIS
SPÉCIAL A

E R F G O E D - OU DE G EBOU W EN

+

DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT
■■
■■

Speciale raaplaag voor gipsondergronden
Verspuitbaar

▼▼RAAPLAAG VOOR RESTAURATIE
DEFINITIE

Speciale tussenlaag voor het herstellen van
ruw met gips bepleisterde gevels en gevels
bedekt met een oude gipspleister of met
gipskalk. Kan als eerste tussenlaag worden
aangebracht op ruw metselwerk waarvan de
bepleistering werd afgekapt.

OPPERVLAKTEGESTELDHEID
• Ruw

ONDERGRONDEN
Toegelaten
• Op

oud ruw bepleisterd metselwerk op
basis van gips (voegen uitgekrabd over
ongeveer 3 cm).

UITVOERING

TOEPASSING

Voorbereiding van de ondergrond
• Krab

de voegen 4 à 5 cm diep uit. Borstel
de voegen uit met een metalen borstel,
verwijder het stof en bevestig vervolgens een
gegalvaniseerde metalen TM20-wapening.
• Licht bevochtigen.
• Het opvullen en herstellen en berapen kan
gebeuren met een mengsel van zand en
GOBETIS SPECIAL A in een verhouding
van 1/1. Deze reparaties moeten ten minste
48 uur voor de bepleistering met GOBETIS
SPECIAL A worden uitgevoerd.

Materiaal

• De ondergrond licht bevochtigen.
• Vul de voegen met GOBETIS SPECIAL A

en breng het met een spuitpistool in een
doorlopende ruwe laag van 4 à 5 mm dik aan.
Zorg ervoor dat de laag nergens te dik is.
• Laat 1 à 3 dagen drogen voor u
PARLUMIERE CLAIR of PAREXAL
aanbrengt.
Verbruik
minimaal 1,6 kg/m2 per mm dikte

GEBRUIKSVOORWAARDEN
• Product bestemd voor vaklui.
• Bescherm de gevel gedurende

• Betonmixer of truweel
• Trechterpistool of spuitmachine

de
volledige duur van de werken.
• Niet aanbrengen op een bevroren
ondergrond of bij risico op vorst.
• Minimale gebruikstemperatuur: +5°C.
• Boven +30°C dient u specifieke
maatregelen te treffen.
• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

Voorbereiding van het product

KENMERKEN
Samenstelling
■■Bindmiddel

: luchtkalk en specifiek
sulfaatbestendig hydraulisch bindmiddel
■■Luchtkalk/bindmiddel = minimaal 60% van
het volume
■■Vulstoffen: kiezelzand
■■Toeslagstoffen: reologische agentia
■■Pigmenten: ijzeroxide (dankzij de roze kleur
kan het gebruik achteraf gecontroleerd
worden).

• Waterdosering:

4,5 à 5 liter per zak van 30 kg

• Mengtijd: 3 à 5 minuten
• Instelling machine (waterdruk):

10 bar.

ongeveer

BIJBEHORENDE PLEISTERS

De restauratiepleisters van het ERFGOEDgamma:
--PARLUMIERE CLAIR,
--PARLUMIERE FIN,
--PARLUMIERE MOYEN of
--PAREXAL
(zie productgegevensbladen, bestek
PARLUMIERE CLAIR, technisch advies
PAREXAL).

Prestaties
■■Klasse: GP
■■Waterabsorptie: W0
■■Druksterkte: CS III
■■Bindmiddel dat niet reageert met sulfaat
■■Niet te dik aanbrengen: GOBETIS SPECIAL

A vermindert slechts een beetje de
dampdoorlatendheid van de ondergrond.

VERPAKKING

HOUDBAARHEID

■■Zak van 30 kg: 2 lagen papier en 1 laag

12 maanden na fabricagedatum in de oorspronkelijke,
ongeopende verpakking, te beschermen tegen vorst.

polyethyleen.

WAARBORG

■■Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

PALLETISERING

■■Pallet voor eenmalig gebruik met hoes (1,2 ton).

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de

verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.
Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van
het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.
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