
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.

GEVELS  BGI - BUITENGEVELISOLATIE
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+

 ▼ ORGANISCHE PASTA VOOR BASISLAAG VAN HET BGI-SYSTEEM PARISO PSE-P
DEFINITIE
Gebruiksklaar product in de vorm van een 
brandvertragende pasta, bestemd voor het 
uitvoeren van de basislaag van het PARISO 
PSE-P-systeem en de renovatie van BGI-
systemen (BGI = buitengevelisolatie) met 
organische afwerkingen.

ONDERGRONDEN

Toegelaten
• Isolatiematerialen van het BGI-systeem PARISO 

PSE-P, wit en grafietkleurig polystyreen.
• Bestaande BGI-systemen, conform de ETICS-

beroepsvoorschriften voor renovatie.
• Bekistingsblokken in wit of grafietkleurig 

glad geëxpandeerd polystyreen, conform de 
bepalingen van het CSTB-bestek nr. 263-2.

Uitgesloten:
• Gevels of blootgestelde geveldelen met een 

helling van meer dan 5° ten opzichte van 
het verticale vlak.

• Alle ingegraven delen van de gevel. Het 
vertrekniveau voor het systeem moet 
voldoen aan de bepalingen van het CPT 
3035-V2 (rekening houdend met de 
specifieke eigenschappen van de werf).

KENMERKEN

Samenstelling
Dikke, gebruiksklare lichtbeige pasta, 
bestaande uit minerale vulstoffen 
en toeslagstoffen gemengd met een 
acrylpolymeer in waterige dispersie.

 ■ Dichtheid: 1,55 ± 0,10.
 ■ Maximale granulometrie van de vulstoffen: 
0,4 mm.

 ■ Droge stof bij 105 °C: 83 ± 2 %.
 ■ pH: 9 ± 0,5.

TOEPASSING
De toepassing moet voldoen aan de 
specificaties van het DTA van het systeem 
en van het CSTB-bestek nr. 3035-V2 en aan 
eventuele andere referentiedocumenten in 
dat bestek.

Voorbereiding van het product

• Op lage snelheid mengen tot een 
homogeen mengsel ontstaat.

• Laat ongeveer 5 minuten rusten voor 
gebruik.

• Bij warm en droog weer kan tijdens 
het mengen maximaal 25 cl water per 
emmer van 25 kg worden toegevoegd.

Materiaal
• Elektrische mengmachine op lage snelheid.
• Roestvrijstalen plakspaan/plakspaan met 

handvat.
• Getande plakspaan nr. 12 

(trapeziumvormige 
 tanden van 7,2 mm)

• Plamuurmes
• Truweel.
Reinig het gereedschap na gebruik.

Verbruik
Het verbruik bedraagt minimaal 1,5 kg/
m2/mm dikte als egalisatielaag en 4 
kg/m2 voor het aanbrengen van een 
bewapeningsmortellaag.
Deze waarden zijn evenwel louter 
indicatief en kunnen variëren naargelang 
van de staat van de bedekte ondergrond.

TOEPASSING
• De pasta PARITÉ + wordt aangebracht als 

egalisatielaag of bewapeningsmortellaag.
• Als egalisatielaag kan de pasta in één 

beweging worden aangebracht.
• Voor de bewapeningsmortellaag dient u 2 lagen 

aan te brengen, waarbij u in de 1e laag een 
IAVU- of IAVPC-wapening verwerkt.

• Om ervoor te zorgen dat de 
bewapeningsmortellaag overal even dik is, 
hetzij 2 mm in droge toestand, gebruikt u 
een getande spaan nr. 12.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

• Product bestemd voor vaklui.
• Niet aanbrengen 

 - op een bevroren ondergrond of bij risico 
op vorst,
 - op vochtige ondergronden (vochtigheid 
in de massa van meer dan 5%),
 - bij regen of mist,
 - wanneer de omgevingstemperatuur en de 
temperatuur van de ondergrond minder 
dan 5°C of meer dan 30°C bedraagt,
 - bij warme en droge felle wind, op een 
ondergrond die in de zomer wordt 
blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht.

• Wanneer u de pasta PARITÉ + bij koud, 
vochtig weer aanbrengt, wanneer het 
meerdere dagen kan duren voor het 
product droog is, moet u bijzonder 
voorzorgsmaatregelen treffen.

• De binding van de pasta PARITÉ + 
kan worden versneld door er PARITÉ 
+ BINDINGSVERSNELLER aan toe te 
voegen (raadpleeg het overeenkomstige 
productgegevensblad).

• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

PARITÉ +

DE ”PLUSPUNTEN“ VAN HET PRODUCT
 ■ Brandvertragende pasta
 ■ Gebruiksklaar
 ■ Geschikt voor de renovatie van oude BGI-systemen

DE ”PLUSPUNTEN“ VAN DUURZAME 
ONTWIKKELING 

 ● Product uit het BGI-gamma. Draagt bij tot de 
thermische prestaties van gebouwen

VERPAKKING
 ■ Emmer van 25 kg.

HOUDBAARHEID
12 maanden vanaf fabricagedatum in gesloten 
oorspronkelijke verpakking, te beschermen tegen vorst 
en warmtebronnen.

WAARBORG
 ■  Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant. 

REFERENTIEDOCUMENTEN
 ■ CSTB-bestek nr. 3035-V2
 ■ CSTB-bestek nr. 263-2 oktober 1985.
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