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DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT
■■
■■

Traditionele sierpleister
Typische kleuren

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT*

*Informatie over de emissieniveaus van vluchtige stoffen
aan de binnenlucht, die een risico op inademingstoxiciteit
opleveren, op een schaal van A+ (erg lage emissies) tot C
(hoge emissies).

▼▼TRADITIONELE SIERPLEISTER
DEFINITIE

Sierpleister voor verticale binnen- en
buitenmuren op bepleisterd metselwerk.

ONDERGRONDEN
Toegelaten
• Grondlaag conform
• Basispleisters:
--TRADIREX,
--TRADIDUR
--PARMUREX,
--PARMUREX SANS

DTU 26.1

POUSSIERE.

Uitgesloten:
• Horizontaal

blootgestelde ondergronden in
een hoek van meer dan 10° ten opzichte
van het verticale vlak.
• Pleister- of kalk-gipsondergronden.

TOEPASSING
Voorbereiding van de ondergrond
• Goede staat, schoon, stofvrij.
• Verwijder alle pleisterresten, verfresten
• De vlakheid en de loodrechte stand

van de ondergrond moeten voldoen
aan de voorschriften van de DTU 26.1
(nieuwbouwondergrond).
• De basispleister (grondlaag) moet een
fijn geschuurd oppervlak hebben, zonder
onvolkomenheden.

Voorbereiding van het product
• Waterdosering:
--Aanbrengen met

een spuitpistool voor
afwerking “tyrolien”:
6 à 6,5 liter per zak van 25 kg
--Aanbrengen met een bekerpistool:
5,5 à 6,0 liter per zak van 25 kg

KENMERKEN
Samenstelling

Verbruik
1,6 kg/m2 per mm dikte

• Cement
• Kalk
• Zand
• Minerale pigmenten
• Specifieke toeslagstoffen

Materiaal
• Spuitpistool voor
• Bekerpistool

PRESTATIES
■■Type: CR
■■Druksterkte: CS III
■■Capillaire waterabsorptie:
■■Brandreactie: A1

afwerking “tyrolien”

GEBRUIKSVOORWAARDEN
• Product bestemd voor vaklui.
• Bevochtigen voor het aanbrengen,

naargelang van de aard van de
ondergrond.
• De pleister bevochtigen na het
aanbrengen.
• Niet aanbrengen op een bevroren
ondergrond of bij risico op vorst.
• Minimale gebruikstemperatuur: +5°C
voor lichte kleuren, +8°C voor diepe
kleuren.
• Boven +30°C dient u specifieke
maatregelen te treffen.
• Elke gevel moet in één keer bepleisterd
worden.
• Bij eventuele hernemingen dient u de
natuurlijke ribben van de gevel te volgen.
• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

TOEPASSING
Afwerking: Tyrolien/geplet Tyrolien
W0

VERPAKKING

■■Zak van 25 kg: 2 lagen papier en 1 laag polyethyleen.

PALLETISERING

enz.

Minimumverbruik
--Spuitpistool voor afwerking “tyrolien”:
5 kg/m2
--Aanbrengen met een bekerpistool:
7 kg/m2

• Van

boven naar onder aanbrengen in
2 of 3 opeenvolgende lagen. Voor geplette
“tyrolien” afwerking wordt de laatste laag
dikker aangebracht dan normaal. Het
aangedrukte uitzicht wordt verkregen door
een kunststof of roestvrijstalen plakspaan
over het reliëf van de vast geworden korrel
aan te drukken.

HOUDBAARHEID

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

■■Pallet voor eenmalig gebruik met hoes (600 kg).

WAARBORG

■■Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

REFERENTIEDOCUMENT
■■DTU 26.1.

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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