TECHNISCH DATABLAD
Calfix Blauw
Gips dunpleister
Voornaamste kenmerken:
 Lange verwerkingstijd, dus meer meters
 Zeer dun uit smeerbaar
 Uitstekende hechting
 Voor verschillende ondergronden






Goed vullend vermogen
Soepele verwerking
Overschuurbaar indien nodig
Kant-en-klaar

Producteigenschappen:
Calfix Blauw is een tot zeer dun uit te smeren pleister op basis van natuurgips met een extra lange
verwerkingstijd. Zo kunnen meer meters met een menging gedaan worden.
Calfix Blauw is speciaal ontwikkeld als pleisterlaag voor het dun afwerken van kalkzandsteen, gasbeton,
gipsblokken, kalkraaplagen, gipsplaten e.d.
Ondergrondvoorbereiding:
De ondergronden dienen schoon, droog, draagkrachtig en vetvrij te zijn. Zuigende ondergronden dienen altijd
voor gestreken te worden met Calstar Multiprim. Eventuele beschadigingen, gipsvezelplaat voegen en
bevestigingsmiddelen eerst opvullen met Calfix Groen+ of voor extra gemak renovatiepasta Calstar Blue
Angel.
Verwerkingcondities:
Calfix Blauw wordt met schoon leidingwater in een schone mengkuip aangemaakt tot een smeuïge klontvrije
massa. 25 kg poeder wordt in 18 liter water geschud en met een mortelmenger gemengd. Na ca. 5 minuten
rijpen de aangemaakte mortel nogmaals krachtig mengen. De mortel is nu gereed en ca. 4 uur verwerkbaar.
Afwerking:
Na max. 1 dag droging kan er behang, verf of andere bedekkingen worden aangebracht.
Veiligheidsgegevens:
Het product is bij normaal gebruik niet schadelijk en bevat geen milieubelastende stoffen. Tijdens gebruik
lichaam beschermende kleding dragen. Na aanraking met huid of ogen, overvloedig spoelen met water en
eventueel een arts raadplegen. Dit product bevat geen milieubelastende stoffen. Verpakking volledig leeg
volgens de geldende voorschriften afvoeren.
Houdbaarheid:
In gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats minstens 6 maanden.
Technische gegevens:
Verwerkingstijd:
Verwerkingstemp:
Mengverhouding:
Mengtijd:
Buigsterkte:
Druksterkte:
Verbruik:
Droogtijd:

ca. 4 uur
Van +5°C tot +25°C (ondergrond- en omgevingstemperatuur)
ca.18 Liter per 25kg
ca. 5 minuten
28 dagen > 4 MPa
28 dagen > 10 MPa
2
1,5 kg/m (bij 2mm laagdikte)
maximaal 1 dag (afhankelijk van ondergrond, laagdikte, luchtvochtigheid,
omgevingstemperatuur en ventilatie)

Artikelgegevens:
Omschrijving:
Verpakking:
Kleur:
EAN code:

Calfix Blauw
Papieren zak 25 kg/ Emmer 5 kg
Wit
8716198000167 / 8719324839082

Datum van uitgifte:

Juni 2017

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand
van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele
aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te
passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking
buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij
adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn onze leveringsvoorwaarden van
toepassing.
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