
GEVELS  DECORATIEVE AFWERKING 

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 - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.
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 ▼ DECORATIEVE AFWERKING MET MARMERKORRELS
DEFINITIE
Decoratieve afwerking met natuurlijke, 
gevormde marmerkorrels omhuld met 
acrylhars in waterige emulsie, bestemd voor 
buitenwanden.

AFWERKING
• Geschuurde marmerkorrel

ONDERGRONDEN

Toegelaten
• Muren van gegoten beton (conform DTU 

23.1).
• Bezettingslaag conform DTU 26.1.
• Grijze grondpleister voor waterwering van 

het PAREXLANKO-gamma.
• BGI-systemen van het PARISO-gamma.

Uitgesloten:
• Ondergronden met een helling van meer 

dan 45° ten opzichte van het verticale vlak.
• Pleisterwerk buiten op basis van gips.

DE ”PLUSPUNTEN“

Esthetisch
• Of u nu voor traditioneel of hedendaags 

kiest, GRANILANE+ zorgt steeds voor 
een natuurlijke afwerking van uw gevel 
en is verkrijgbaar in een brede waaier van 
kleuren.

Technisch
• Schokbestendig: zorgt voor een 

duurzamere afwerking van uw project. 
Sterk aanbevolen voor blootgestelde zones 
(benedenverdieping, doorgangen...).

• Veroudering: microporeus, laat de 
gevel ademen Natuurlijke vulstoffen 
die goed bestand zijn tegen de weers-
omstandigheden

Economisch
• Deze sierpleister biedt een degelijke, 

duurzame en esthetische afwerking tegen 
een interessante prijs.

KENMERKEN

Samenstelling
Gebruiksklare pasta op basis van:

 ■ Kunstharsen
 ■ Marmerkorrels
 ■ Specifieke hulpstoffen
 ■ Schijnbare volumieke massa:  
1,40 ± 0,1 kg/dm3

 ■ Granulometrie: 0,7 tot 1,8 mm
 ■ Droge stof per gewicht: 84%

Classificatie
• NF T36-005: Familie II klasse 2b

UITVOERING
De toepassing moet voldoen aan de 
aanbevelingen van dit productgegevensblad 
en de DTU 59.1 of het CPT 3035-V2 en het 
technisch uitvoeringsdocument (DTA) van het 
gekozen BGI-systeem of.

Voorbereiding van de ondergrond
• Gezond, schoon, droog, stofvrij, vlak.
• Bij nieuwbouw moeten de vlakheid en 

de loodrechte stand van de ondergrond 
voldoen aan de specificaties van de DTU 
23.1 en 26.1.

• Voor oude gebouwen moet het oppervlak 
van de ondergrond na voorbereiding 
vergelijkbaar zijn met die van nieuwe 
ondergronden (DTU 59.1).

• Voordat GRANILANE+ wordt aangebracht, 
moet eerst een laag REVLANE+ 
RÉGULATEUR  aangebracht worden.

• Op zachte, poreuze ondergronden dient 
u een laag REVLANE+ FIXATEUR * aan 
te brengen voor de laag REVLANE+ 
RÉGULATEUR *.

• REVLANE+ RÉGULATEUR  moet 
gekleurd worden in een tint die die van 
de donkerste korrel benadert om het 
risico op kleurverschillen door plaatselijke 
onvolkomenheden bij het aandrukken van 
het product te beperken.

Voorbereiding van het product

• Meng het product zorgvuldig in de emmer 
om tot een homogene pasta te komen.

Materiaal
• Roestvrijstalen plakspaan
• Mengmachine op lage snelheid (ong. 300 

toeren/min)
Reinig het gereedschap meteen na gebruik.

Verbruik
4 à 4,5 kg/m2

TOEPASSING
• Breng GRANILANE+ met behulp van een 

gladde roestvrijstalen plakspaan in een 
gelijkmatige dikte aan. Regel de dikte aan 
de hand van de grootste korrels.

• Druk voor de afwerking de korrels aan om 
tot een vlak oppervlak te komen.

• Bij hoeken tussen twee oppervlakken dient 
u de laag glad te strijken vanaf de rand.

GRANILANE+

DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT
 ■ Deze sierpleister voldoet aan al uw esthetische en 
technische eisen 

 ■ Natuurlijk marmeruitzicht
 ■ Gamma met 19 kleuren

* zie het productgegevensblad
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GRANILANE+

GEBRUIKSVOORWAARDEN

• Product bestemd voor vaklui.
• Niet aanbrengen op een bevroren 

ondergrond of bij risico op vorst, op een 
natte ondergrond, bij regen of mist of bij 
felle droge en warme wind.

• Niet aanbrengen wanneer de 
omgevingstemperatuur en de 
temperatuur van de ondergrond minder 
dan +5°C of meer dan +35°C bedraagt.

• Om roestsporen bij het aanbrengen 
te voorkomen, dient u roestvrijstalen 
gereedschap te gebruiken.

• De kleur van het marmer varieert 
naargelang van de winning. Zorg 
voor één enkele levering per werf.

• Om de risico's van kleurverschillen en 
overgangen na hernemen te beperken, 
dient u de gevel in kleinere panelen te 
verdelen, die u afbakent met een strook 
tape, waarbij u de voeg al dan niet 
zichtbaar laat.

• Bescherming van kim en blootgestelde 
delen volgens de voorschriften van  
DTU 59.1.

• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

VERPAKKING
 ■ Emmer van 25 kg.

HOUDBAARHEID
24 maanden vanaf fabricagedatum in gesloten 
oorspronkelijke verpakking, te beschermen tegen vorst 
en hoge temperaturen.

WAARBORG
 ■ Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

REFERENTIEDOCUMENTEN
 ■ DTA's van de PAREXLANKO-systemen.
 ■ ETA's van de PAREXLANKO-systemen.
 ■ DTU 59.1.
 ■ CSTB-bestek nr. 3035-V2.
 ■ NF T 36 005-norm.
 ■ NF DTU 21 ; 23.1 ; 26.1.

GRANILANE+ kleuren

2005 (Kleur REVLANE+GRONDEERMIDDEL G00)

2338 (Kleur REVLANE+GRONDEERMIDDEL G00)

2002 (Kleur REVLANE+GRONDEERMIDDEL G50)

2901 (Kleur REVLANE+GRONDEERMIDDEL T90)

2823 (Kleur REVLANE+GRONDEERMIDDEL G00)

2089 (Kleur REVLANE+GRONDEERMIDDEL G00)

2007 (Kleur REVLANE+GRONDEERMIDDEL G00)

2491 (Kleur REVLANE+GRONDEERMIDDEL R60)

2487 (Kleur REVLANE+GRONDEERMIDDEL T90)

2514 (Kleur REVLANE+GRONDEERMIDDEL G00)

GRANILANE+ kleuren

2100 (Kleur REVLANE+GRONDEERMIDDEL G00)

2063 (Kleur REVLANE+GRONDEERMIDDEL G00)

2812 (Kleur REVLANE+GRONDEERMIDDEL G30)

2931 (Kleur REVLANE+GRONDEERMIDDEL G50)

2953 (Kleur REVLANE+GRONDEERMIDDEL G50)

2744 (Kleur REVLANE+GRONDEERMIDDEL G00)

2483 (Kleur REVLANE+GRONDEERMIDDEL T90)

2933 (Kleur REVLANE+GRONDEERMIDDEL G50)

2031 (Kleur REVLANE+GRONDEERMIDDEL G50)
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