
VERWERKING

VOORDELEN

•  Bijzonder geschikt 
voor diverse  
vaklui (stukadoor, 
metselaar,  
elektricien,  
loodgieter,  
schilder).

•  Afbindtijd  
geschikt voor 
afdichting en 
opvulling.

CONSEILS DE POSE

De ondergrond voor  
verwerking goed nat 
maken en slechts een 
kleine hoeveelheid  
aanmaken en verwerken.  
Vervolgens een nieuwe 
kleine hoeveelheid  
aanmaken en  
verwerken.

TECHNISCHE OMSCHRIJVINg.
Natuurgips voor sierlijsten, afdichtingen, opvulwer-
ken binnen, reliëfdecoratie.

SAMENSTELLINg, VORM EN KLEUR.
Pleister in poedervorm op basis van gips, bindings-
vertrager en verdikkingsmiddel.
De aangemaakte pasta heeft een witte kleur.

TOEgESTANE ONDERgROND.
Beton, mortel, spaanderplaat, cement met ges-
chuurde afwerking, bakstenen voor pleisterwerk, 
gips, prefabwanden.

AFWERKINg.
Na volledige droging mag het pleister afgewerkt 
worden met alle soorten verf, gipsgebonden pleis-
ters, pleisters in pastavorm, behangerslijm. 
Tegellijmen moeten geschikt zijn voor gipsgebon-
den ondergronden. 

VOORZORgSMAATREgELEN.
De temperatuur bij verwerking en droging moet 
minstens 5ºC bedragen.
Reeds uithardende pasta niet meer gebruiken. 
Voor verwerking de ondergrond nat maken.

VOORBEREIDINg VAN DE ONDERgROND.
De ondergrond moet voldoen aan de vereisten 
van het DTU 59.1. Dit betekent dat het oppervlak 
zuiver, droog en stofvrij moet zijn en geen sporen 
van ontkistingsoliën mag bevatten.

MENgVERHOUDINg.
Per zak van 5 kg 2,5 à 3 liter water toevoegen.

TE RAADPLEgEN DOKUMENTEN.
DTU 25.1: Gipsgebonden pleisterwerken, binnen.

TECHNISCHE EIgENSCHAPPEN.
• Korrelgrootteverdeling: fijn.
• pH: neutraal.
• Begin afbindtijd: 45 min.
• Einde afbindtijd: 1 uur.

VERPAKKINg.
Zakken van 1,5 en 5 kg op pallet met hoes. 

OPSLAg.
9 maanden in de nog ongeopende originele verpak-
king, indien beschut tegen vocht.

APPLICATIEDIKTE.
Alle diktes. 

VERBRUIK.
Ongeveer 0,8 kg/m²/mm dikte.

DROOgTIJD.
De droogtijd is afhankelijk van de omgeving-
somstandigheden, de aard van de ondergrond 
en de applicatiedikte. 
Over het algemeen bedraagt de droogtijd voor 
PLÂTRE DE PARIS 3 uur voor een dikte van 1 cm.

PLATRE DE PARIS
NATUURGIPS 

BINNEN

VERWERKINGSADVIES

NATUURGIPS  
VOOR 
BINNENWERK
Semin PLATRE DE  
PARIS biedt behalve 
alle garanties die vaklui 
eisen ook uitstekende 
verwerkingseigenschap-
pen (fijne korrel –  
neutraal pH).


