
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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 ▼ MINERALE AFWERKING OP BASIS VAN KALIUMSILICAAT
DEFINITIE
Gebruiksklare geschuurde minerale afwerking 
op basis van kaliumsilicaat in waterige fase, 
bestemd voor de afwerking van BGI-systemen 
(BGI = Buitengevelisolatie) van het PARISO-
gamma en voor de bescherming en afwerking 
van gevels, voor nieuwbouw of bestaande 
gebouwen.

AFWERKING
• Fijn geschuurd
• Fijn gesponst

ONDERGRONDEN
Toegelaten
• Oude, hechtende minerale verf in goede staat.
• Betonondergronden, al dan niet bepleisterd, 

of bepleisterd metselwerk 
• Bewapeningsmortellaag van de BGI-systemen 

van het PARISO-gamma (zie DTA's).

Uitgesloten:
• Organische verf of afwerking.

KENMERKEN
 ■ Uitzicht: gebruiksklare dikke, korrelige pasta
 ■ Soort bindmiddel: kaliumsilicaat
 ■ Maximale granulometrie van de vulstoffen: 
1,1 mm

 ■ Droge stof: 83 ± 2%
 ■ Dichtheid: 1,95 ± 0,05
 ■ pH: 11 - 12
 ■ VOS-gehalte: 40 g/l max. EU-grenswaarde 
voor dit product (cat. A/c): 40 g/l (2010).

Keuze van het grondeermiddel

SOORT ONDERGROND HOMOGEEN MINERAAL HETEROGEEN MINERAAL BGI - BASISPLEISTER  
AANGEBRACHT IN 3 LAGEN

GRONDEERMIDDEL
SILICANE FOND  of beter nog een mengsel 
vanSILICANE FOND +  SILICANE PEINTURE

1 op 1

SILICANE FOND  of beter nog een mengsel 
vanSILICANE FOND +  SILICANE PEINTURE

1 op 1

SILICANE FOND + 
SILICANE PEINTURE

1 op 1

SILICANE GESCHUURD 1 laag 1 laag 1 laag

Classificatie
 ■ NF T36-005: Familie II klasse 3
 ■ EN 1062-1: E5 V2 W2 A0
 ■ Minerale formulering: conform FD T30-
808 paragraaf 3.1.1 (organische vulstoffen 
< 5% in de massa).

UITVOERING
De toepassing moet voldoen aan 
de bepalingen van DTU 59.1 en de 
aanbevelingen van het technisch 
uitvoeringsdocument van het desbetreffende 
BGI-systeem van het PARISO-gamma.

Voorbereiding van de ondergrond
De ondergrond moet gezond en droog zijn.
Nieuwe ondergronden
• Zorg ervoor dat de ondergrond gezond, 

schoon en stofvrij is en geen vlekken of 
sporen van vreemde stoffen vertoont.

Oude en beschadigde ondergronden
• Reinig de ondergrond zorgvuldig door hem 

te zandstralen, te borstelen of met hoge 
druk te reinigen. 

• Verwijder alle vuil, vetten, sporen van oude 
verf, organische materiaal enz.

• Eventuele reparaties moeten worden 
uitgevoerd met pleister op kalk- of 
cementbasis.

Voorbereiding
• Zie de tabel “Keuze van het 

grondeermiddel” hieronder.

Materiaal
• Kunststof plakspaan
• Mengmachine op lage snelheid
Reinig het gereedschap na het aanbrengen 
met water.

Verbruik
1,5 à 2 kg/m2

Kan variëren naargelang de structuur 
van de ondergrond, het materiaal en het 
verlies bij aanbrengen.

TOEPASSING
• Manuele of mechanische toepassing
• Breng SILICANE TALOCHÉ  met behulp van 

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

Voor een geschuurd uitzicht
• Druk de korrels vast met een roestvrijstalen 

spaan, in regelmatige cirkelvormige 
bewegingen.

Voor een gesponst uitzicht
• Werk af met een sponsbord, in verticale of 

cirkelvormige bewegingen.

Droogtijd (20 °C, 65% relatieve 
vochtigheid)
• Behalve bij regen: ongeveer 6 à 8 uur
• Koud, vochtig weer vertraagt het drogen.

SILICANE 
TALOCHÉ (GESCHUURD)

DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT
 ■ Gebruiksklaar
 ■ Hoge dampdoorlatendheid
 ■ Uitstekend bestand tegen de weersomstandigheden na het drogen
 ■ Gaat op een natuurlijke manier organische vervuiling tegen
 ■ Verbergt barstvorming in de ondergrond

DE ”PLUSPUNTEN“ VAN DUURZAME ONTWIKKELING 
 ● Product uit het BGI-gamma. Draagt bij tot de thermische 

prestaties van gebouwen

MINERALE DECORATIEVE BEDEKKING1/2



2

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.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drongen
Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88  

GEVELS  DECORATIEVE AFWERKING 

SILICANE 
TALOCHÉ (GESCHUURD)

GEBRUIKSVOORWAARDEN

• Product bestemd voor vaklui.
• Niet aanbrengen: 

 - wanneer de omgevingstemperatuur 
en de temperatuur van de ondergrond 
minder dan +5°C of meer dan 
+35°C bedraagt, en bij een relatieve 
vochtigheid van meer dan 80%.
 - op een ondergrond die wordt 
blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht in 
de zomer of bij felle wind.

• 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 gedurende de 
volledige duur van de werken en ten 
minste 24 uur na het aanbrengen van 
het product.

• Om de risico's van hernemen te 
beperken wanneer u het product gaat 
aanbrengen op een groot oppervlak, 
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.

• Gebruik product van eenzelfde 
fabricagepartij om kleurverschillen te 
vermijden.

• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

VERPAKKING
 ■ Emmer van 25 kg.

HOUDBAARHEID
9 maanden vanaf fabricagedatum in gesloten 
oorspronkelijke verpakking, te beschermen tegen vorst 
en temperaturen boven +35°C.

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. FD T30-808-norm.
 ■ EN 1062-1.

BELANGRIJKE TIPS

Irriterend product 
Kan brandwonden veroorzaken. Draag 
handschoenen en een veiligheidsbril. Bij 
contact met de ogen of de huid 
ONMIDDELLIJK afwassen en overvloedig 
spoelen met schoon water en een arts 
raadplegen.                                                                                                                         
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