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Blauw pleisterwerk, een mengsel van kalk, water en gips, heeft tot doel een gladde ondergrond maken voor het later aan te brengen
Verbruik:
0,3 kgaanbeveling
(0,25 liter)
m². en het blauw pleisterwerk op dezelfde dag te maken. Het pleistermateriaal dringt dan in
behang.
Het verdient
de per
raaplaag
deMengverhouding:
raaplaag en laat zich gemakkelijk glad pleisteren.
Wit pleisterwerk,
Voor
het maken gemaakt
van beton:
van hetzelfde kalk-gipsmengsel, dient als afwerklaag. Zet dit mengsel met
Toepassing 2
een
1
deel
houten
cement
of 2stalen
delenspaan
vloerzand
op in
3 delen
een zodanige
grind 2-5.dikte dat de raaplaag nergens meer zichtbaar is.
Stukadoren
Hiernainmet
Voor
de tuin:
een stalen spaan afpleisteren.
Wit pleisterwerk
Puur verwerken.
Wit pleisterwerk, gemaakt van hetzelfde kalk-gipsmengsel, dient als afwerklaag. Zet dit mengsel met een houten of stalen spaan op in
Verpakking:
een
zodanige dikte dat de raaplaag nergens meer zichtbaar is. Hierna met een stalen spaan afpleisteren.
Zak 20 kg
Emmer 15 ltr.
Toepassing 1

Verbruik:
Blauw pleisterwerk 0,3 kg per m2.
wit pleisterwerk 2,5 kg (2 liter) per m².
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