Technisch Informatieblad

Rasadecor Fijne Kalkplamuur
Productnaam:
Rasadecor Fijne Kalkplamuur
Eigenschappen:
Rasadecor is een minerale kalkplamuur welke gebruikt wordt als een dunne uitvlakmortel voor de egalisatie en de
voorbereiding van de ondergrond. Rasadecor is samengesteld uit vette kalk, marmerpoeder met een aangepaste
korrelverdeling en aangepaste toeslagstoffen om een goede verwerkbaarheid en hechting te garanderen.
Kleuren:
Wit.
Toepassing:
Rasadecor wordt zowel binnen als buiten gebruikt om de ondergrond te egaliseren en om de invloed van een ongelijke
zuiging in de ondergrond te beperken.
Zo wordt een vlakke, gelijkabsorberende ondergrond verkregen, geschikt voor de verder afwerking met kalk- of
silikaatverf, etc.
Technische gegevens:
- pH-waarde: ca. 13.
- Soortelijk gewicht: 1670 kg/l.
- Bindmiddel: vette kalk.
- Minerale toeslagstoffen: kristallijne carbonaten.
- Oplosmiddel: water.
- Productsubcatagorie: cat. A/c (richtlijn 2004/42/EG).
- Grenswaarde VOS: < 75 gr/l (, 40 gr/l vanaf 01-01-2010).
- Maximaal gehalte VOS: < 1,0 gr/l.
- Droging: overschilderbaar na 3 tot 4 uur / droog na 2 à 3 dagen (afgeschermd van regen) / doorgehard na ongeveer 1
maand.
- Uiterlijk: glad, gesluierd en half transparant.
Voorbehandeling ondergrond:
De ondergrond moet stabiel zijn. Onstabiele afwerkingslagen verwijderen of met een aangepast reinigingsmiddel reiningen
en vervolgens lichtjes opschuren indien ze nog in goede staat zijn. Reparaties aan stenen en voegen, afgebrokkeld
metselwerk en/of onstabiele afwerklagen dikker dan 1 à 2 mm moeten worden uitgevoerd met Unilit hydraulische
kalkmortels of kalkplamuur Start.
Synthetische ondergronden bij voorkeur volledig verwijderen, zeker bij buitentoepassingen. Indien de afwerklagen nog in
goede staat zijn en behouden blijven, dienen deze gereinigd te worden met een oplossing van 2 à 5 % ammoniak in water
en vervolgens licht te worden opgeschuurd. Vervolgens aanbrengen hechtlaag Corifondo, verdund met water in een
verhouding van 1 : 3, op de bestaande afwerking.Corifondo nooit buiten aanbrengen op muren zonder spouw.
Ondergrond:
Indien de ondergrond droog is, en alleen bij hoge temperaturen, wordt aanbevolen om de ondergrond vooraf te bevochtigen
alvorens de eerste laag aan te brengen. De ondergrond mag op het ogenblik van aanbrengen echter niet verzadigd zijn,
daar dit de hechting en de kwaliteit sterk vermindert.
Ondergronden van glas, keramiek, metaal en steen alsmede omlijstingen welke niet geschilderd dienen te worden,
doeltreffend beschermen.
Verwerking:
Rasadecor is gebruiksklaar en dient zorgvuldig gemengd te worden vóór gebruik. Rasadecor wordt aangebracht met een
inox spaan in één of twee lagen in een totale dikte van maximaal 1 mm. Vervolgens Rasadecor egaliseren met een spons
vóórdat deze opgedroogd is. Daarna afwerklaag aanbrengen van Rasadecor.
Om de Rasadecor te beschermen tegen regen deze behandelen met Ecosera op basis van bijenwas en Marseillezeep.
Rasadecor mag niet worden aangebracht bij temperaturen lager dan +5 °C. Nooit aanbrengen op een bevroren ondergrond
of bij dichte mist. Tijdens zonninge en droge perioden dienen de nodige maatregelen getroffen te worden om een te snelle
uitdroging van de vers aangebrachte Rasadecor te vermijden. Rasadecor dient tegen vorst beschermd te worden
gedurende 48 à 72 uur na het aanbrengen.
Verbruik:
Ca. 0,5 kg/m² (ca. 1 kg voor 2 lagen).
Strikolith B.V.
ph +31 (0)162-514750 | bel gratis 0800-7874565 | fx +31 (0)162-510426
Strikolith 2015 | 1/10/2015 | www.strikolith.com/disclaimer
Lissenveld 9-13 | Postbus 52 | 4940 AB Raamsdonksveer

Technisch Informatieblad

Rasadecor Fijne Kalkplamuur
Verpakking:
5 & 25 kg/emmer.
Opslag:
6 maanden (op een vorstvrije, koele en droge plaats).
Veiligheid:
Irriterend voor ogen en huid. Huidcontact vermijden door middel van handschoenen, beschermende arbeidskleding en
oogcontact vermijden d.m.v. veiligheidsbril. Bij contact met de huid onmiddellijk spoelen met veel water en arts raadplegen.
Buiten bereik van kinderen houden. Eventuele restanten niet in het milieu gooien.
Bijzonderheden:
In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden
worden altijd doorgegeven in goed vertrouwen en in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten.
Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten, maar kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in
verband met de toepassing ervan.
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