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 ▼ TUSSENLAAG EN EGALISATIELAAG
DEFINITIE
Kalkmortel voor tussenlaag en egalisatie 
bij renovatie van oud, ongeschonden of 
gebarsten hydraulisch pleisterwerk, ook indien 
geverfd of bedekt met organische sierpleister.
Wordt gebruikt om een onderlaag 
aan te brengen waarop vervolgens 
decoratieve bekleding kan worden 
aangebracht: Badigeon, dunne sierpleisters, 
halfzware sierpleisters of alkalibestendig 
buitenschilderwerk.

UITZICHT VOOR AFWERKING
• Geschuurd
• Ruw uitgevlakt of gekarteld

EIGENSCHAPPEN
Dankzij zijn samenstelling en optimale 
hechting, is dit product te gebruiken in 
combinatie met uiteenlopende gesloten of 
gladde ondergronden (organische bedekking, 
hydraulische pleisters of beton) en is het 
geschikt voor het aanbrengen van decoratieve 
bedekking.
Badigeon 

 - CALCILANE BADIGEON 
 - CALCILANE ANTICO 
 - SILICANE PEINTURE

Dunne sierpleisters 
 - CALCIFIN
 - CALCIDECO 
 - CALCILANE ENDUIT
 - Gamma REVLANE+

Sierpleisters 
 - PAREXAL 
 - PARLUMIERE FIN, MOYEN of CLAIR 
 - MONOREX GM / MONOREX GF
 - MONOBLANCO

Verf
 - CRYLANE
 - en ander alkalibestendig 
buitenschilderwerk.

ONDERGRONDEN

Toegestane
• Bepleisterd metselwerk, ook indien bedekt 

met verf met een dunne film < 300 μ (acryl) 
of met een kunstharspleister die de tests 
van het vooronderzoek van de organische 
afwerking heeft doorstaan.

• Beton conform de NF P18-210-norm/DTU 23-1.
• Constructies in kleine, dunne strips 

renovatiebeton.
• Kleine keramische grestegels en 

glasmozaïek: 5 x 5 en 2 x 2 cm.
Er moet in elk geval een voorafgaand 
onderzoek van de ondergrond worden 
verricht en er moeten aangepaste 
voorbereidingen worden getroffen 
volgens de voorschriften van het bestek.

Uitgesloten:
• BGI (= Buitengevelisolatie)
• Ondergronden bedekt met:

 - geschilderde of waterafstotende 
organische sierpleisters, meerdere lagen 
verf of organische sierpleister op verf,
 - minerale verf (badigeon, silicaat) of 
silicaathoudende minerale sierpleisters, 
 - halfdikke alkyd-, glans- of soepele verf,
 - voor waterwerende en elastische 
afwerking,
 - Vochtwerende oppervlaktemiddelen, 
graffitiwerende producten.

• Ondergronden met een helling van meer 
dan 10° ten opzichte van het verticale vlak.

• Ondermuren met optrekkend vocht.

KENMERKEN

Samenstelling
 ■ Luchtkalk, hydraulische toeslagstof 
en specifiek bindmiddel. (Luchtkalk/
bindmiddel: 50% van het volume)

 ■ Kalk- en kiezelzand - 1,5 mm

Prestaties
 ■ Waterabsorptie: W1
 ■ Samendrukking: CS IV
 ■ Klasse: GP

TOEPASSING
De mortel PARINTER RÉNOVATION en de 
bijbehorende afwerking moeten worden 
aangebracht volgens de aanbevelingen van 
het bijbehorende lastenboek.

Voorbereiding van de ondergrond
• Zorgvuldig reinigen en borstelen om vuil en 

vetten te verwijderen.
• Controleer de ondergrond en verwijder 

niet goed hechtende, verpoederde of hol 
klinkende delen.

• Herstel betonondergronden met 
731 LANKOREP STRUCTURE of 
735 LANKOREP RAPIDE . 

• Herstel beschadigde delen met TRADIREX, 
PARLUMIERE CLAIR of PARLUMIERE STH, 
naargelang de ondergrond.

• Egaliseer de oneffenheden van 
gestructureerde afwerkingen.

• Bij hydraulisch pleisterwerk bedekt met verf 
of een organische sierpleister moet u eerst 
alle voorafgaande diagnosetests uitvoeren 
om na te gaan of de bedekking compatibel 
is met PARINTER RENOVATION (zie het 
bestek en de voorafgaande diagnosetests).

• Als de bedekking geschikt is, dient u ze met de 
hogedrukreiniger (140 bar) met een roterende 
spuitkop te reinigen en 48 uur te laten drogen.

• Als de bedekking niet geschikt is, moet ze 
volledig verwijderd worden voor het product 
wordt aangebracht. 

PARINTER
RÉNOVATION

DE ”PLUSPUNTEN“ VAN HET PRODUCT
 ■ Dunne renovatiebasispleister voor dunne afwerking
 ■ Renovatie van oud pleisterwerk zonder afkappen
 ■ Renovatie van verf en kunstharspleister zonder afbijten

DE ”PLUSPUNTEN“ VAN DUURZAME 
ONTWIKKELING 

 ● Maakt het gebruik van afbijtpasta overbodig
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PARINTER
RÉNOVATION

Materiaal

Manuele toepassing 
• Truweel, getande plakspaan nr. 12, plakmes, 

elektrische mengmachine of betonmixer
Mechanische toepassing 
• Gekartelde rij, spuitmachine 8 à 10 bar 

(water) - spuitkop van 8 of 10 mm

Voorbereiding van het product

• Waterdosering: 
5,5 à 6,2 liter per zak van 30 kg

• Mengtijd:
 - Machinaal: 5 min
 - Mengmachine: 3 min
 - Betonmixer: 5 à 7 min

TOEPASSING
• Het product wordt, naargelang van de 

ondergrond, in 1 of 2 keer aangebracht, 
met of zonder TV 10-wapening ingebed in 
de eerste laag.

Staat 
van de 

ondergrond
Toepassing

Fijn 3 à 5 mm in 1 laag.
Ruw 5 à 8 mm in 2 lagen.

Plaatselijke 
barsten:

Op de plek van de barst een 
TV10-wapening inbedden in 
een eerste laag PARINTER 
RÉNOVATION , gevolgd door 
een tweede laag (a).

Dicht bij 
elkaar 
liggende 
barsten:

De volledige gevel behandelen 
met een wapening 
gemaroufleerd in PARINTER 
RÉNOVATION  (a).

(a) Op deze manier kunnen de spanningen worden 
verdeeld, hoewel het risico op barsten blijft bestaan bij 
beweging van de ondergrond.

• Andere bouwelementen dienen ontkoppeld 
en afgewerkt te worden met de acrylkit  
613 JOINT ACRYLIQUE .

• Voor afwerking met een minerale bedekking 
dient u minimaal 24 uur te wachten tot de 
ondergrond droog is.

Staat van het oppervlak van PARINTER 
RÉNOVATION en bijbehorende afwerkingen

Staat van 
afwerking Bedekking

Gekarteld

 - MONOREX GM, 
 - MONOREX GF 
 - PAREXAL 
 - PARLUMIERE CLAIR, FIN of 
MOYEN 

 - MONOBLANCO

Geschuurd

 - CALCILANE BADIGEON of 
ANTICO

 - CALCILANE ENDUIT
 - SILICANE PEINTURE 
 - Alkalibestendig 
buitenschilderwerk

Ruw - CALCIFIN
- CALCIDECO

• De zonabsorptiecoëfficiënt van de kleur  
van de afwerking mag niet meer dan  
0,7 bedragen (0,5 in de bergen).

GEBRUIKSKENMERKEN
 ■ Toepassingsdikte zonder wapening: 
3 à 5 mm

 ■ Toepassingsdikte met TV 10-wapening: 5 à 
8 mm

 ■ Wachttijd voor bedekking: minimaal 24 uur 
tot 48 uur

 ■ Dikte van sierpleisters:  
5 à 8 mm (8 mm na afkrabben of 5 mm 
plus decoratieve korrel)

Verbruik 
 - Gladde ondergrond:  
5 à 8 kg/m2 voor 3 à 5 mm
 - Ruwe ondergrond:  
8 à 13 kg/m2 voor 5 à 8 mm

GEBRUIKSVOORWAARDEN

• Product bestemd voor gekwalificeerde vaklui.
• Voor werven van meer dan 500 m2 

op organische sierpleisters moet de 
bedekking onderzocht worden door een 
controlebureau (NF DTU 42.1 P2).

• Bevochtig de ondergrond voor het 
aanbrengen, behalve voor ondergronden 
die volledig bedekt zijn met een 
organische afwerking. Indien nodig 
opnieuw bevochtigen tijdens het 
aanbrengen en na het aanbrengen van de 
afwerking (24 à 72 uur) bij hitte of wind.

• Bescherm de gevel gedurende de 
volledige duur van de werken.

• Niet aanbrengen op een bevroren 
ondergrond of bij risico op vorst.

• Minimale gebruikstemperatuur: +5°C tot 
+30°C. Bij hogere temperaturen dient u 
specifieke maatregelen te treffen.

• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.
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PARINTER
RÉNOVATION

VERPAKKING
 ■ Zak van 30 kg.

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

WAARBORG
 ■ Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

REFERENTIEDOCUMENTEN
 ■ Bestek fabrikant.
 ■ PV CERIB 09 DRI 707
 ■ DTU 26.1.
 ■ DTU 42.1.
 ■ DTU 59.1 en 59.2.

OVERZICHT VAN DE DIAGNOSETESTS VOOR ORGANISCHE BEDEKKINGEN
Raadpleeg de aanbevelingen van het bestek en het onderzoeksblad om de resultaten te kunnen interpreteren.

1 - Uitzicht
Het product kan alleen worden aangebracht op 
ongeschonden, cohesieve bedekking die in goede staat 
verkeert, niet afschilfert en goed aan de ondergrond 
hecht. Controleer of er niet meerdere lagen verf, een 
geschilderde organische sierpleister of een organische 
sierpleister op schilderwerk aanwezig zijn.

2 - Watergevoeligheid
 ■ Bevochtiging: Giet water over de gevel. De bedekking 
moet vochtig worden en een vochtafdruk nalaten. Als 
het water van de muur vloeit en druppels vormt zonder 
dat de ondergrond vochtig wordt, is de ondergrond 
waterafstotend en niet compatibel met dit product.

 ■ Verzadiging: Houd een met water doordrenkt 
sponsbord gedurende 30 minuten tegen de gevel en 
kijk wat er gebeurt: er mag geen verandering optreden, 
de bedekking mag niet week worden of zwellen.

3 - Soepelheid (taaiheid)
Vouw een stuk bekleding van 5 x 5 cm dat u met de 
cutter hebt uitgesneden langzaam dicht bij 20 °C.
Als het product soepel blijft (plooit zonder te breken), 
kan het niet worden gebruikt met deze pleister.

4 - Oppervlaktecohesie in droge en vochtige toestand
Verdeel de bekleding met 6 parallelle insnijdingen in 
ruiten,zowel in droge als in vochtige toestand. Gebruik 
het deel dat gedurende 30 minuten met de spons werd 
verzadigd voor het testen van de vochtige toestand.
Verf: ruitafmetingen 2 x 2 mm.
Organische sierpleister: ruitafmetingen 5 x 5 mm.
Voer ten minste 2 proeven uit per gevel, in droge en in 
vochtige toestand, op een lager en een hoger deel. Borstel 
het oppervlak schoon en verwijder loskomende delen met 
tape en bekijk vervolgens welke schade is ontstaan. Er mogen 
geen ruiten loskomen (zie bestek en onderzoeksblad).

5 - Verbranden 
Verwarm de bekleding met een brander of een 
heteluchtpistool. 
Als de bekleding week wordt of verbrandt met een 
sterke geur is het een organische bedekking, zo niet is 
het een minerale bedekking (witkalk, silicaat) en kan ze 
niet worden gebruikt in combinatie met dit product. 
Krab met een plamuurmes over de verwarmde verf en 
controleer alle lagen tot op de ondergrond.

6 - Hechting 
Deze test is niet nodig voor ongeschikte bekleding 
en als de resultaten van de voorgaande tests 
negatief waren. Maroufleer op een gereinigde, 
droge ondergrond 80 cm TV33-GAAS in PARINTER 
RENOVATION. Let erop dat u niet te veel product 
gebruikt, en laat onderaan 10 cm vrij. Strijk glad en trek 
vervolgens met een scherp werktuig de omtrek van het 
monster na.
Laat 8 dagen drogen en verwijder vervolgens het gaas 
om zo trekkracht uit te oefenen, door het vrije deel om 
een borstelsteel te rollen.

 ■ Positieve test: de bovenkant van de pleister springt 
los en het gaas kan volledig schoon uit de pleister 
worden gehaald. De pleister die op de ondergrond is 
achtergebleven, is intact, hechtend en vertoont geen 
beginnende barsten.

 ■ Negatieve test: de pleister laat los en delen van de 
ondergrond komen mee en blijven in het gaas hangen 
omdat ze onvoldoende hechten. De pleister die op de 
ondergrond is achtergebleven, vertoont beginnende 
barsten of barsten.

Als alle tests positief zijn, moeten verdachte delen 
die tijdens het reinigen met de hogedrukreiniger 
(140 bar) worden opgemerkt evenwel worden 
afgekapt of afgebeten.
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