PARMUREX

SANS POUSSIÈRE (STOFVRIJ)
1/2

NI EU WB O UW

+

DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT
■■
■■
■■

+

Zware grijze grondpleister (1), fijne korrel
Kan onbedekt blijven of bekleed worden met
pleister, keramische tegels, verf, kunstharspleister
Geschikt voor ingegraven muren

DE "PLUSPUNTEN"
DUURZAME ONTWIKKELING
●●

80% minder stof over
de
volledige
werf.

STOFVRIJE
OMGEVING
& COMFORT

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT*

Stofarm bij aanmaak
*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).

▼▼WATERWERENDE GRONDPLEISTER
DEFINITIE

Bijbehorende afwerking

OC3-grondpleister en monocouche-pleister
voor waterwering van verticale binnen- en
buitenmuren.

• Decoratieve

ONDERGRONDEN

• Tegels (voegen ≥ 6 mm)
• Verf, Calcilane Badigeon

Toegelaten
• Metselwerk

pleisters

sierpleisters of monocouche-

(voegbreedte 10 mm).

of

conform DTU 20.1. van:
- betonblokken (Rt3)
- bakstenen (Rt3)
• Muren van gegoten beton
(conform DTU 23.1)
• Metselwerk van harde steen en breuksteen.

Zie onderstaande tabel voor de wachttijd voor
bedekking en de oppervlaktegesteldheid van
PARMUREX.

Uitgesloten:

Samenstelling

• Metselwerk

met indeling Rt1 (blokken
cellenbeton) en Rt2.
• Oude ondergronden met weinig weerstand
• Metselwerk en pleisters op basis van kalkgips.
• Horizontaal blootgestelde ondergronden in
een hoek van meer dan 10° ten opzichte
van het verticale vlak.

KENMERKEN
• Cement
• Luchtkalk
• Zand
• Specifieke

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

• Steenstrips

kunstharspleister.

TOEPASSING

de ondergrond moeten voldoen aan de
voorschriften van de DTU 20.1 en 23.1.
Op beton en andere weinig absorberende
ondergronden
• Een laag PARMUREX SANS POUSSIERE
aanbrengen, aangemaakt met 0,5 liter
751 LANKOLATEX of FIXOPIERRE per zak
van 30 kg.
• Of met de rol een laag MICRO-GOBETIS
3000 aanbrengen.

Voorbereiding van het product
• Waterdosering:

hulpstoffen

4,3 à 5,7 liter per zak van 30 kg
met de mengmachine: 5 min
met de betonmixer: 5 min

• Mengtijd
• Mengtijd

PRESTATIES
■■Type: OC3
■■Druksterkte: CS IV
■■Capillaire waterabsorptie:
■■Brandreactie: A1

W2

Tabel met bijbehorende bedekking
Bijbehorende soorten bedekking
Decoratieve sierpleister en
Monocouche-pleister

OPPERVLAKTEGESTELDHEID VAN PARMUREX
stofvrij

WACHTTIJD VOOR
AFWERKING

Gekamd

1 dag

Geschuurd

4 à 7 dagen

Ruw na uitvlakken

minimaal 3 weken

Ruw na uitvlakken

24 à 48 uur

Geschuurd

minimaal 3 weken

PARDECO TYROLIEN
Tegels en steenstrips
(voegbreedte 10 mm) op grote oppervlakken
Tegels op lijstwerkpatronen, lijsten,
omlijstingen
Verf, kunstharspleister, Calcilane Badigeon

(1) regelmatige kleur niet gewaarborgd

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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Materiaal
Spuitmachine
• Pompdruk: 8 - 10 bar (water). Houd u aan
het vulvolume van de machine.
Betonmixer - compressor
• Compressor met een minimumcapaciteit van
60 m3/u.
• Aanbrengen met trechterpistool: luchtdruk
van 4 à 6 bar.
Verbruik
1,8 kg/m2 per mm dikte

TOEPASSING
• Het

product wordt aangebracht in een laag
die overal minstens 10 mm dik moet zijn.
De oppervlaktegesteldheid van de pleister
en de wachttijd voor bedekking variëren
naargelang van de gekozen afwerking.

Maximale dikte
(met inbegrip van de afwerkingslaag)

voor de berekening van het
verbruik (ref. CSTB):
--geschuurd/ruw na uitvlakken: 12 mm.

Bedekking
Betonblokken,
bakstenen
Gegoten beton

VERPAKKING

HOUDBAARHEID

• Referentiedikte

■■Zak van 30 kg

PALLETISERING

PARMUREX SANS
POUSSIÈRE
Dikte
25 mm
15 mm

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

■■Pallet voor eenmalig gebruik met hoes van 40

GEBRUIKSVOORWAARDEN
• Product bestemd voor vaklui.
• Het gebruik en de toepassing

van
PARMUREX SANS POUSSIERE zijn
onderworpen aan de bepalingen van
DTU 26.1 en dit productgegevensblad.
• De ondergrond bevochtigen voor het
aanbrengen.
• De gebruikstemperatuur ligt tussen +5°C
en +30°C.
• Niet aanbrengen op een bevroren
ondergrond of bij risico op vorst.
• Boven 30°C dient u specifieke
maatregelen te treffen (bescherming,
bevochtiging...).
• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

WAARBORG

■■Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

REFERENTIEDOCUMENTEN
■■DTU 20.1, 23.1, 26.1.
■■CSTB-gecertificeerd

zakken (1200 kg).

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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