TECHNISCHE FICHE

Gekleurde egalisatieleempleister
Gebruik van het product
De gekleurde egalisatiepleister EasyClay® is een ecologische pleister bestemd om
gips- of gipsvezelplaten te bekleden. Hij maakt het mogelijk gladde en gekleurde
oppervlakken met decoratieve effecten te verkrijgen. De pleister EasyClay® is
samengesteld uit leem, zand, natuurlijke vezels, pigmenten en cellulose.
Het product bevat geen vluchtige organische stoffen

Samenstelling
De gekleurde egalisatiepleister EasyClay® is samengesteld uit leem, zand, natuurlijke vezels
en pigmenten. Het product bevat geen vluchtige organische stoffen. Tijdens zijn fabricage
en tijdens de analyse in het laboratorium kan het product in contact komen met vluchtige
organische stoffen. V.O.S.-gehalte <1 g/l.

Ondergrond
De ondergrond moet perfect vlak, droog, schoon en chemisch neutraal zijn. Raadpleeg het specifieke gebruiksadvies
voor elke ondergrond (zie hieronder) en de voorschriften van de platenfabrikant.

Verpakking en bewaring
De gekleurde egalisatiepleister EasyClay® wordt verkocht in poedervorm in plastic
emmers van 8 kg of zakken van 24 kg. In droge toestand kan het product 24 maanden
bewaard worden op een droge plaats en in zijn oorspronkelijke verpakking.

Technische gegevens
Bulkdichtheid ∂ = 1,0 kg/l - pH = 7,0 tot 8,0.

Theoretisch rendement
1,4 kg droog product/m2 en per mm dikte. De minimale dikte van de pleisterlaag is
0,5 mm en de maximale dikte is 3 mm.

Gebruiksaanwijzing
1. Voorbereiding van de ondergrond
Een goede voorbereiding van de ondergrond garandeert een homogeen effect van
de pleister. Het is dus belangrijk om vooraf enkele proeven te doen bij wijze van test.
Indien nodig moet de ondergrond gladgeschuurd worden vóór het aanbrengen
van EasyClay®.
De ondergrond moet perfect vlak zijn ter hoogte van de voegen en de
bevestigingsplaatsen en moet vrij zijn van alle lijmresten. De bevestigingen moeten
zich in het vlak van wand bevinden en mogen niet uitsteken.
Het is best dat u zich verzekert van de mechanische stabiliteit van de platen en
de eventuele wapening van de voegen nakijkt. Wanneer het product op een
ondergrond van het type Fermacell wordt aangebracht, zal de aanbrenger de voorkeur geven aan rechte randen en
een bevestiging met klemmen. Wanneer het product op een ondergrond van het type Gyproc wordt aangebracht,
genieten kartonnen wapeningsstroken de voorkeur.
Alle oppervlakken moeten voldoende absorberend zijn, op een homogene manier. De aanwezigheid van restvocht,
zouten of nitraten moet worden uitgesloten. De uitzonderlijke kwaliteit van de pleister EasyClay® wordt bepaald
door de gelijkmatigheid van het drogen na het aanbrengen. Pleister die gladgestreken wordt op een oppervlak
dat nog vochtig is, zal ruwer zijn en pleister die wordt behandeld op een bijna droog oppervlak zal gladder zijn.
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2. Voorbereiding van de pleister
De pleister EasyClay® wordt klaargemaakt in een schone en gladde emmer, in
verschillende stappen :
1. Voor de kleurpleister : los de volledige inhoud van de pot met pigment van
uw keuze op in 3,4 l water.
2. Voeg daarbij een emmer basispleister EasyClay totdat alles perfect is
opgelost. Geef de voorkeur aan een mengmachine van minstens 1.000 watt
met een roerstaaf van minstens 8 cm diameter.
3. Giet de basispleister in de emmer en meng totdat u een homogene brij
verkrijgt. Ter indicatie : deze stap duurt ongeveer 2 minuten.
4. Plaats het deksel terug op de emmer en laat het mengsel minstens 30 minuten rusten.
5. Meng een tweede keer en pas de hoeveelheid water aan om een ideale brij in functie van de ondergrond te
verkrijgen.


3. Aanbrengen van de pleister
EasyClay® kan op drie verschillende soorten ondergrond worden gebruikt : gipsplaten, gipsvezelplaten en de
basisleempleister Argibase. De openingstijd bedraagt ongeveer 60 minuten bij 20°C vóór egalisatie voor 3 mm
dikte. De omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond moet ten minste 5°C bedragen, vanaf
het aanbrengen totdat het product volledig is opgedroogd.

- Aanbrengen op gipsplaten
1. Bestrijk de horizontale en verticale voegen en geef hierbij de voorkeur aan zelfklevende papierstroken.
“JointFiller” is het product van de plaatfabrikant.
2. Bestrijk de schroefkoppen met het product “JointFiller” van de plaatfabrikant.
3. Laat drogen en schuur totdat u een perfect vlak en glad oppervlak verkrijgt.
4. Breng met een plakspaan en een mes een eerste laag EasyClay® aan op het volledige oppervlak van de
plaat. Zo wordt een er precoatlaag van 0,5 mm tot 1 mm dikte gevormd, bedoeld om een homogene absorptie
door de ondergrond te verkrijgen.
5. Schuur zodra de pleister droog is de eventuele bramen met schuurgaas korrel 100.
6. Breng een tweede dunne laag met een dikte van ongeveer 0,5 mm aan.
7. Onmiddellijk daarna gladstrijken met een buigzame aftrekker totdat u een
glad oppervlak zonder sporen van gereedschap verkrijgt.
8. Ga voor een lichtjes gestructureerde afwerking over de volledige oppervlakte
met een vochtige antidrup rolborstel met haren van 6 tot 8 mm en eindig in de
richting van het licht van onder naar boven.
9. Ga er voor een gladde afwerking met een perfect schone plakspaan van
buigzaam plastic over. Besproei bij grotere oppervlakten, indien nodig, de
ondergrond met water om zo de openingstijd van de pleister te verlengen.
Gladstrijken met de buigzame
10. De pleister volledig laten drogen.
aftrekker

- Aanbrengen op gipsvezelplaten met rechte randen geplaatst met klemmen
1. Bereid de ondergrond voor door het bestrijken van de schroefkoppen en
andere oneffenheden met het product «JointFiller» van de platenfabrikant,
totdat het oppervlak perfect vlak is.
2. Breng met een plakspaan en een mes een eerste laag EasyClay® aan op het
volledige oppervlak van de plaat. Zo wordt een er precoatlaag van 0,5 mm
dikte gevormd, bedoeld om een homogene absorptie door de ondergrond te
verkrijgen.
3. Schuur zodra de pleister droog is de eventuele bramen met schuurgaas korrel
Plakspaan in buigzaam plastic
100.
4. Breng een tweede dunne laag met een dikte van ongeveer 0,5 mm aan.
5. Onmiddellijk daarna gladstrijken met een buigzame aftrekker totdat u een glad oppervlak zonder sporen van
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gereedschap verkrijgt.
6. Ga voor een lichtjes gestructureerde afwerking over de volledige oppervlakte met een vochtige antidrup
rolborstel met haren van 6 tot 8 mm en eindig in de richting van het licht van onder naar boven.
7. Ga er voor een gladde afwerking met een perfect schone plakspaan van buigzaam plastic over. Besproei
bij grotere oppervlakten, indien nodig, de ondergrond met water om zo de openingstijd van de pleister te
verlengen.
8. Laat de pleisterlaag volledig drogen.

- Aanbrengen op een basisleemlaag Argibase
1. Borstel het oppervlak lichtjes af om onstabiel zand of stro te verwijderen.
2. Maak de ondergrond lichtjes vochtig met behulp van een verstuiver of van een sponsstrijkboord om de
nodige capillariteit te verkrijgen.
3. Breng met een plakspaan en een mes een eerste laag EasyClay® aan op het volledige oppervlak van de
plaat. Het gaat om een voorafgaande laag, bedoeld om de absorptie door de ondergrond homogeen te
maken.
4. Schuur zodra de pleister droog is de eventuele bramen met schuurgaas korrel 100.
5. Breng een tweede dunne laag met een dikte van ongeveer 0,5 mm aan.
6. Ga voor een lichtjes gestructureerde afwerking over de volledige oppervlakte met een vochtige antidrup
rolborstel met haren van 6 tot 8 mm en eindig in de richting van het licht van onder naar boven.
7. Ga er voor een gladde afwerking met een perfect schone plakspaan van buigzaam plastic over. Besproei
bij grotere oppervlakten, indien nodig, de ondergrond met water om zo de openingstijd van de pleister te
verlengen.
8. Laat de pleisterlaag volledig drogen.

4. Noodzakelijk gereedschap
Antidrup rolborstel

Sponsstrijkbord

Mengmachine

Plakspaan
in buigzaam plastic

Mes 0,3 mm

Buigzame aftrekker

Vierkant truweel

Plakspaan

Latere stappen
De egalisatiepleister EasyClay® is een gekleurd afwerkingsproduct en is niet bestemd om later bedekt te worden.
Het is echter mogelijk het te behandelen door het met een laag in een andere kleur te bedekken, met pleisters
op basis van leem met een geringe dikte, eventueel met een hechtprimer, of met natuurlijke verf. Voordat er een
definitieve keuze wordt gemaakt, worden er best op voorhand enkele proeven gedaan. De fabrikant kan op dit
punt niet aansprakelijk worden gesteld.
De inhoud van deze technische fiche is gebaseerd op onze huidige ervaring en kennis. Er wordt verondersteld
dat de persoon die het pleister aanbrengt over voldoende beroepservaring beschikt. Wij organiseren opleidingen
voor professionals.

Meer informatie over onze producten
en onze demonstratievideo’s vindt u op www.argibat-new.com
61 Rue Léon Dosimont
5170 Bois-de-Villers (België)
www.argibat-new.com
info@argibat.com
Technische gegevens samengesteld op basis van de op dit ogenblik
voorhanden kennis. Bijgewerkt op 23/09/2016
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