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TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de 
verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van 
het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Laatste versie beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

+

*Informatie over de emissieniveaus van vluchtige stoffen 
aan de binnenlucht, die een risico op inademingstoxiciteit 
opleveren, op een schaal van A+ (erg lage emissies) tot C 
(hoge emissies).

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT*

 ▼ DUNNE DECORATIEVE KALKPLEISTER
DEFINITIE
Dunne, fijne minerale pleister op basis van 
luchtkalk voor de gladde afwerking van 
gevels.

FIJN UITZICHT
• Geschuurd
• Gesponsd
• Gladgestreken/afgewerkt met de plakspaan
• Geschaafd 
• Stucwerk
• Afgeschraapt 

ONDERGRONDEN

Toegelaten:
• Pleister op basis van hydraulische- en 

luchtbindmiddelen, conform DTU 26.1, 
zoals PAREXAL, de reeks PARLUMIERE 
en de  waterwerende grondpleisters van  
PAREXLANKO.

• Pleister op basis van kalkgips, conform DTU 
26.1, zoals PARILIEN en PARILIEN FIN.

Uitgesloten:
• Alle verf.
• Alle organische afwerkingen of afwerkingen 

op basis van kaliumsilicaat.
• Buitengevelisolatie (BGI)

KENMERKEN

Samenstelling
 ■ Bindmiddel: 100% luchtkalk (CL 9O)
 ■ Vulstoffen: kalk- en kiezelzand met een 
aangepaste granulometrische curve: bij 
1,25 mm valt alles erdoor, bij 0,4 mm 80%

 ■ Minder dan 1,5% organische hulpstoffen
 ■ Minerale pigmenten
 ■ Indeling: minerale bekleding op kalkbasis, 
conform DTU 26.1 en FDT 30-808.

Prestaties
 ■ Klasse: CR
 ■ Waterabsorptie: W0
 ■ Druksterkte: CS I
 ■ Elastisch, lage elasticiteitsmodulus:  
2.500 MPa

 ■ Druksterkte: 1,8 MPa
 ■ Schijnbare volumieke massa:  
1 400 kg/m3

Alle hier vermelde waarden zijn gemiddelden 
berekend op basis van resultaten verkregen in 
het laboratorium volgens gestandaardiseerde 
procedures.

TOEPASSING

Voorbereiding van de ondergrond
• Goede staat, schoon, stofvrij.
• Op bestaand pleisterwerk dient u verf, 

organische afwerkingen en sinterhuid 
te verwijderen. Vervang niet-hechtend 
pleisterwerk, vul barsten of holle ruimtes 
op. Wacht 48 uur tot 7 dagen voor het 
aanbrengen, afhankelijk  van de gebruikte 
reparatiemortel. Behandel optrekkend vocht 
met 232 PARINJECTION.

• Verzadig de dag voordien de muur 
met water. Controleer op de dag van 
het aanbrengen of de ondergrond nog 
voldoende bevochtigd is en bevochtig zo 
nodig opnieuw zonder te verzadigen.

• De ondergrond moet recht zijn, maar 
voldoende ruw om een goede hechting te 
verzekeren.

• Om overgangen minder zichtbaar te 
maken op erg poreuze pleisters, dient u 
de ondergrond vooraf te bevochtigen of 
een grondeermiddel bestaande uit 1 deel 
FIXOPIERRE voor 3 delen water aan te 
brengen (behalve op kalk-gipspleisters).

Materiaal

Handmatige toepassing
• Truweel/plakspaan.
Mechanische toepassing
• Bovenbekerpistool 

 - Diameter van de spuitmond: kleine en 
middelgrote opening

• Trechterpistool 
 - Luchtdebiet: minimaal 60 m3/uur
 - Luchtdruk: 3 à 5 bar
 - Diameter spuitmond: 14 mm (plaat met 1 
opening) 

• Spuitmachine*
 - Diameter spuitmond: 12 mm
 - Pompdruk: 8-10 bar (water)
 - lengte van de slang: maximum 20 m

Voorbereiding van het product

• Waterdosering: 
7 à 7,5 liter per zak van 30 kg

• Mengtijd met de 
 - betonmixer: 5 à 7 min
 - Mortelpomp:  
1e mengbeurt 5 min/rusttijd: 3 à 5 min 
2e mengbeurt 1-2 min

CALCIDECO

DE ”PLUSPUNTEN“ VAN HET PRODUCT
 ■ Fijn, mat en helder aspect
 ■ Vormt een beschermende, ademende patinelaag
 ■ Natuurlijke weerstand tegen micro-organismen

* CALCIDECO kan machinaal gespoten worden indien de nodig voorzorgsmaatregelen worden getroffen voor een universele pleister op basis van luchtkalk die in de kuip kan 
stollen, in het bijzonder wanneer het erg warm is. Meng het product in twee keer, met een rusttijd van 3 à 5 minuten tussen de twee mengbeurten. In kleine hoeveelheden 
overgieten of het gestolde product indien nodig opnieuw kloppen. Dankzij zijn thixotrope gedrag wordt het snel weer vloeibaar.
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CALCIDECO

TOEPASSING

Op bestaand pleisterwerk
• Op de voorbereide ondergrond een laag 

CALCIDECO van 3 à 5 mm dikte (nergens 
meer dan 7 mm) aanbrengen, door van 
beneden naar boven toe te werken, in 1 of 
2 lagen.

Op pleisters uit het Erfgoed-gamma

PARLUMIERE CLAIR
• Breng CALCIDECO aan op de 2e laag 

PARLUMIERE CLAIR, aangedrukt met  
een getande rijlat of op een andere  
manier die tot een ruw oppervlak zonder 
sinterhuid leidt:
 - a fresco: zodra de ondergrond  
handdroog is.
 - a secco: na volledig uitharden en 
herbevochtigen.

PARLUMIERE STH
• Laagdikte ongeveer 5 mm.
Opgelet: pleisters moeten 20 cm boven het 
maaiveld zijn.
PARILIEN of PARILIEN FIN

Nieuw pleisterwerk
• De recht geplaatste PARILIEN of 

PARILIEN FIN moet ruw opgekamd 
worden. CALCIDECO wordt aangebracht 
op de verse PARILIEN of PARILIEN 
FIN (maximaal 24 uur) of na grondige 
bevochtiging, bij droog pleisterwerk.

Oud pleisterwerk
• Nadat u de ondergrond hebt voorbereid, 

verwijdert u de kalkhuid op de pleister. 
Vervolgens dient u de ondergrond tot in de 
kern te bevochtigen. CALCIDECO moet in 
een of twee geëgaliseerde lagen worden 
aangebracht met een plamuurmes, over 
een regelmatige dikte van ongeveer 5 mm. 
De afwerking wordt uitgevoerd na 1 à 4 
uur drogen, met behulp van aangepast 
gereedschap.

AFWERKINGEN
• Wacht 1 à 4 uur om de gewenste afwerking 

aan te brengen, met aangepast gereedschap 
(de droogtijd kan variëren naargelang van 
de absorptie, de dikte, de afwerking en de 
weersomstandigheden).

ANDERE AFWERKINGEN
Gepatineerd: A fresco
• Breng 1 à 4 uur na het afwerken met 

de borstel een verdund mengsel aan 
van 1 deel CALCILANE BADIGEON voor 
2 delen CALCILANE FOND, aangemaakt 
met 1 à 2 delen water, naargelang het 
gewenste effect.

Stucwerk
• Gebruik voor de laatste laag een mengsel 

van luchtkalk in pastavorm en natuurlijke 
aardekleuren of CALCILANE BADIGEON 
en druk het product aan met een kleine 
plakspaan.

KLEURING
CALCIDECO kan aan uw persoonlijke 
voorkeuren worden aangepast door maximaal 
300 g oxides per zak toe te voegen tijdens 
het mengen.

Verbruik
minimaal 1,4 kg/m2 per mm dikte

GEBRUIKSVOORWAARDEN

• Product bestemd voor vaklui.
• Voordat u het product aanbrengt en 

gedurende de volledige duur van de 
werken dient u het schrijnwerk, de 
metalen elementen en het glas te 
beschermen.

• Bescherm de gevel tijdens de volledige 
duur van de werken en gedurende 3 
dagen daarna tegen wind, zon, regen, 
mist en stofregen met een werfdoek.

• Niet aanbrengen op een bevroren of 
doornatte ondergrond, bij regen of mist 
of bij felle droge en warme wind.

• Minimale gebruikstemperatuur: +5°C 
voor lichte kleuren, +8°C voor diepe 
kleuren. Boven +30°C dient u specifieke 
maatregelen te treffen. 

• CALCIDECO moet gebruikt en 
toegepast worden in overeenstemming 
met de aanbevelingen van dit 
productgegevensblad de DTU 26.1.

• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

VERPAKKING
 ■ Zak van 30 kg: 2 lagen papier en 1 laag 
polyethyleen.

PALLETISERING
 ■ Pallet voor eenmalig gebruik met hoes (1,2 ton).

HOUDBAARHEID
12 maanden na fabricagedatum in de oorspronkelijke, 
ongeopende verpakking, te beschermen tegen vorst.

WAARBORG
 ■ Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

REFERENTIEDOCUMENT
 ■ DTU 26.1.
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