Grind
Zand
16-32
Grindook
Kalk
16-32
welis bekend
een grindsoort
onder de
methandelsnamen
een steengrootte
natuurkalk
van 16-32
enmm.
kalkdeeg. Natuurkalk wordt gebruikt
bij wit pleisterwerk en blauw pleisterwerk als ondergrond voor behang. Natuurkalk wordt behalve
voor de hierboven
Dakgrind
16-32 zorgt
vermelde
ervoor pleisterlagen
dat losse dakbedekking
eveneens gebruikt
op zijn plaats
als grondstof
blijft liggen.
voor de vervaardiging van
kalkmortel en schuurkalk.
Tevens zorgt dakgrind voor juiste gereduceerde afvoer van regenwater en bescherming tegen
Blauw pleisterwerk, een mengsel van kalk, water en gips, heeft tot doel een gladde ondergrond maken
uv-straling.
Toepassing 1
voor het later aan te brengen behang. Het verdient aanbeveling de raaplaag en het blauw pleisterwerk
Stukadoren
op dezelfde dag te maken. Het pleistermateriaal dringt dan in de raaplaag en laat zich gemakkelijk
Verpakking:
Blauw pleisterwerk
glad 25
Zak
pleisteren.
kg
Blauw pleisterwerk, een mengsel van kalk, water en gips, heeft tot doel een gladde ondergrond maken voor het later aan te brengen
Verbruik:
½
m3Het
Big
0,3
Bagkgaanbeveling
(0,25 liter)
m². en het blauw pleisterwerk op dezelfde dag te maken. Het pleistermateriaal dringt dan in
behang.
verdient
de per
raaplaag
de1raaplaag
en
laat
zich
gemakkelijk
glad
pleisteren.
m3 Big Bag
Wit
pleisterwerk, gemaakt van hetzelfde kalk-gipsmengsel, dient als afwerklaag. Zet dit mengsel met
Toepassing 2
een houten of stalen spaan op in een zodanige dikte dat de raaplaag nergens meer zichtbaar is.
Mengverhouding:
Stukadoren
Hierna
Puur
verwerken.
met een stalen spaan afpleisteren.
Wit pleisterwerk
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.
Verbruik:
Blauw pleisterwerk 0,3 kg per m2.
wit pleisterwerk 2,5 kg (2 liter) per m².

Klef 6 | 5763 PG Milheeze | 0493-314850 | www.intracoat.nl

VOOR DE PROFESSIONAL

23

