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DE ”PLUSPUNTEN“ VAN HET PRODUCT
■■
■■
■■

Uitzicht: natuursteen
Traditionele restauratie
Behoudt de oorspronkelijke hygrothermische
interactie

▼▼GIPS-KALKPLEISTER
Materiaal

DEFINITIE

Natuurlijk witte of in de massa gekleurde
gips-kalkpleister, restauratie van ruw met gips
bepleisterd buitenmetselwerk of het maken
van ornamenten van mortelmassa uit de vorm
of de mal.

AFWERKING
• Afgekrabd,

afgeschraapt met een half
getande spaan of met een gipsschaaf.

ONDERGRONDEN
Toegelaten
oud ruw bepleisterd metselwerk met
gipsmortel DTU 26.1.
• Houten constructies opgevuld met gips vakwerk.

Uitgesloten:
muren.

KENMERKEN
Samenstelling
• Bindmiddel:

(CL 90)

• Afwerkingslaag:

Voorbereiding van het product
• Waterdosering:

7 à 9 liter per zak van
25 kg (doe het poeder in het water)
• Mengen: met de trekker in de bak
• Mengtijd: 5 à 10 minuten
• Bindtijd: 20 à 30 minuten

aanmaken met ongeveer
8 liter.
• Afgekrabd, afgeschraapt met een half
getande spaan.

Bijbehorende decoratieve afwerking
• CALCILANE

BADIGEON en CALCIDECO
a fresco of a secco.
Raadpleeg steeds het productgegevensblad
voor u aan de werken begint.
Verbruik
minimaal 1,5 kg/m2 per mm dikte

Kleurenkaart

• Op

• Ondergrondse

AFWERKINGEN

Manuele toepassing
• Truweel/plakspaan

ruw pleister (PCG 1), luchtkalk

• Vulstoffen:

kalk- en kiezelzand (1,5 mm)
Kleur: natuurlijk of gekleurd met minerale
pigmenten.

De kleuren zijn louter indicatief.
Neutraal

R20 - Roze zand

O10 - Zand

G20 - Gebroken wit

J30 - Opaal

040 - Bleek beige-roze

T40 - Oranje zand

J40 - Geel zand

GEBRUIKSVOORWAARDEN
• Product bestemd voor vaklui.
• Bescherm het pleisterwerk tegen

afstromend water: gevels moeten worden
beschermd met een dak dat voldoende
uitsteekt. De ondergronden moeten
voldoen aan de specificaties van DTU
26.1. De oorspronkelijke bescherming,
kroonlijsten, gevelbanden op het snijvlak
tussen de verdiepingen moeten functioneel
zijn. Deze bescherming wordt bedekt met
zink en voorzien van een waterafvoer.
• Niet bedekken met verf of vochtwerend
middel tot de pleister volledig droog is
(ongeveer 1 maand).
• 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.

TOEPASSING
Ruw bewerkt

TOEPASSING
Voorbereiding van de ondergrond

• Maak

WAPENING op de ondergrond.

een vloeibare raaplaag: aanmaken
met ongeveer 9 liter.
• Bij een dikte van 3 cm: in één uitgevlakte
en aangedrukte laag aanbrengen met de
plakspaan, aanmaken met 7 à 8 liter.
• Bij een dikte van meer dan 3 cm:
aanbrengen in opeenvolgende lagen van
2 cm, vrij kort achter elkaar om tot een
homogeen geheel te komen. Elke laag moet
ruw worden afgeschaafd om de hechting
van de volgende laag te bevorderen.
Aanmaken met ongeveer 7 liter.

PARILIEN moet gebruikt en toegepast worden
in overeenstemming met de aanbevelingen van
dit productgegevensblad de DTU 26.1.

VERPAKKING

HOUDBAARHEID

WAARBORG

• Behandel optrekkend vocht in de ondergronden

(bijvoorbeeld met 232 PARINJECTION).

• De bestaande pleister afkappen.
• Elementen die niet goed hechten verwijderen.
• De voegen van het metselwerk goed

uitkrabben.

• Droog uitborstelen en stof verwijderen.
• Bescherm het hout met bitumenvilt.
• Bevestig stevig een gegalvaniseerde TM20-

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

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

polyethyleen.

PALLETISERING

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

■■Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

REFERENTIEDOCUMENT
■■DTU 26.1.
■■NF EN 13279-1.

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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