Technische
Informatie
Kieselit-Modellierputz, fijn
Fijne, zeer waterafstotende, hydraulisch verhardende
mortel voor een verviltbare en makkelijk vormbare
gevelpleister

Kleur:
Lichtgrijs

ca. 1,5 uur. Het materiaal met een
roestvrijstalen troffel tot 5 mm dik vol
aanbrengen, en volgens gewenste
Eigenschappen:
Glansgraad:
structuur modelleren of vervilten.
Zware Wapening: Op maat gesneden
Weersbestendige, zeer goed
Mat
ademende, droge mortel. Uitstekende weefselbanen van boven naar
Dichtheid:
beneden in de vol opgebrachte, natte
hechting, hoge drukvastheid, zeer
3
pleisterlaag leggen, daarbij voor 10 cm
goeie verwerkingseigensschappen.
1,25- 1,40 g/dm
Kieselit Modellierputz is geschikt voor overlapping zorgen. Aanstrijken en
Bindmiddel:
volledig onderplamuren. “Nat-in-nat”
de zware bewapening in verbinding
verwerken. De VWS- Roostermat moet
met de VWS-roostermat, en als
Kalk, cement
in het midden van een gelijkmatiag
vormbare gevelpleister. Ook voor
Verpakking:
navolgende lazuurlaagen te gebruiken, dikke wapeningslaag liggen.
binnen zowel als buiten. Vóór het
25 kg
Aanwijzingen voor het gebruik:
opbrengen op draagkrachtige, niet
Toepassing:
Niet in de directe zon, bij sterke wind
elastiche organische ondergrond
of op warme ondergrond verwerken,
vooraf met Kieselit Grundierfarbe
Buiten en binnen
Om aanzetplekken te vermijden het
voorstrijken!
Bewaring:
materiaal nat-in-nat opbrengen. Niet te
Geschikte ondergronden:
behandelen vlakken, zoals glas,
Koel en droog op houten traliewerk
klinkers,
keramische
delen
en
Alle gebruikelijke, minerale
Reiniging:
ondergronden (alle pleisterwerk, beton, aluminium goed afdekken. Eventuele
metselwerk). Draagkrachtige, minerale verfspatten direct met ruim water
Direct na gebruik met water.
wegspoelen. Ogen en huid tegen
en organische oude verflagen.
Verdraagzaamheid:
verfspatten beschermen. Bij geval,
Ondergrondcondities:
direct met veel water uitspoelen
Niet met andere producten mengen.
De ondergrond moet schoon, droog en
N.B.: Mogelijke kleine verschillen in
Droogtijd:
draagkrachtig zijn. De richtlijnen van
kleurnuance
worden
door
de
de VOB, deel C, DIN 18363, par. 3 in
Pikdroog na ca. 24 uur. Eindharding
gronstoffen veroorzaakt en zijn geen
na ca. 6 dagen.Bij lagere temperaturen acht nemen. De ondergrond moet
reden tot reklamering. Daarom is het
eventueel vooraf met een geschikt
overeenkomstig langer.
noodzakelijk materiaal met hetzelfde
voorstrijkmiddel uit de ALLIGATORGemiddeld verbruik:
productienummer op hetzelfde vlak te
productenscala, overeenkomstig de
2
verwerken, of dit onderling te mengen.
technische gegevens, behandeld
1100- 1300 g/m per mm laagdikte.
worden.
Naar gelang procédé en ondergrond
Voor de verwerking a.u.b. eerst het
varieert het verbruik sterk. Daarom
veiligheidsblad lezen!
Verwerking:
raden wij aan, via een proefvlak het
Kieselit Modellierputz met 6- 7 l
juiste verbruik vast te stellen.
schoon leidingwater vermengen tot er
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Temperatuurgrens:
geen klonten meer zijn. Verwerkbaar
+ 5° C voor alle lucht- en
ondergrondomstandigheden.

Klasse voor de bedreiging van het water: 1
Algemene aanwijzingen:
Stofontwikkeling vermijden, Versproeien van het gebruiksklare, cementhoudende product vermijden! Kontakt met ogen en huid
vermijden, Na het einde van het werk en vóór iedere pauze de handen grondig schoon maken. Een huidverzorgingsmiddel gebruiken.
Bij sterk verontreinigde kleding andere aantrekken. Na het einde van het werk andere kleding aantrekken. Vóór het begin van het
werk en ná iedere pauze een vethoudend huidbeschermingsmiddel opbrengen.
Aanwijzingen m.b.t. het afvoeren van vuil:
Niet in de gootsteen of de vuilnisbak gooien. Aangebroken hoeveelheden en resten kunnen weer gebruikt worden. Resten die men
niet meer gebruikt, met water vermengen en hard laten worden.

