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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 - Bijwerking 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*
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GEVELS  NIEUWBOUW

 ▼ MODELLEERMORTEL
DEFINITIE
Thixotrope mortel op basis van hydraulische 
bindmiddelen:
- grijs, middelgrote korrel (THIXOPIERRE G)
- wit of gekleurd, middelgrote korrel 
(THIXOPIERRE T) voor het maken van reliëfs, 
decoraties, modelleren en uitvlakken van muren.
Product onder bestek fabrikant, 
evaluatiereferentie GINGER CEBTP nr. 
BEB6.A.3021/3 van 21.12.2010.

ONDERGRONDEN

Toegelaten
• Kunstmatige ondergronden (metalen en 

polyethyleen roosters).
• Metselwerk uit Rt3-blokken volgens DTU 26.1.
• Natuurlijke ondergronden  

(bijvoorbeeld rotsen).
• In alle gevallen moet er eerst een technisch 

onderzoek worden verricht om te bepalen 
welke specifieke voorzorgen moeten 
worden getroffen voor de werken.

KENMERKEN

Samenstelling
Hydraulische mortel op basis van:
• Wit of grijs cement
• Kalk
• Kiezel- en kalkzand
• Minerale pigmenten
• Specifieke toeslagstoffen

PRESTATIES 
(uitgehard product) (1)

THIXOPIERRE G 
 ■ Schijnbare volumieke massa: 1.700 kg/l ± 0,1
 ■ Treksterkte: 4 MPA ± 1
 ■ Druksterkte: 8 MPa ± 2
 ■ Krimp: < 1,5 mm/m

THIXOPIERRE T 
 ■ Schijnbare volumieke massa: 1.700 kg/l ± 0,1
 ■ Treksterkte: 4 MPA ± 1
 ■ Druksterkte: 9 MPa ± 2
 ■ Krimp: < 1,5 mm/m

TOEPASSING
• Mechanisch of manueel aan te brengen  

(zie bestek).

Voorbereiding van het product

THIXOPIERRE G en T
• Waterdosering: 

6,5 à 7 liter per zak van 30 kg
• Mengtijd met de mengmachine: 3 à 5 

minuten
• Mengtijd met de betonmixer: ong. 5 min

Materiaal

Spuitmachine
• Pompdruk: 8 - 10 bar (water). 
• Houdt u aan het volume van de machine.
Betonmixer - compressor
• Compressor met een minimumcapaciteit van 

60 m3/u.
• Aanbrengen met trechterpistool: luchtdruk 

van 4 à 6 bar.

Verbruik
1,6 kg/m2 per mm dikte

TOEPASSING
De mortels THIXOPIERRE G en T worden 
aangebracht volgens de aanbevelingen van 
het geldende bestek van het product.

Opmerking
THIXOPIERRE is een mortel op basis van 
hydraulische bindmiddelen. Wanneer deze 
mortel krimpt, kunnen barsten ontstaan, 
die evenwel geen afbreuk doen aan de 
functionaliteit. Op reliëfdecoratie, zoals 
rotsen, boomstronken enzovoort, zijn deze 
barsten eenvoudig te verbergen. Op decoratie 
met een gladde afwerking zijn zij sneller 
zichtbaar.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

• Product bestemd voor vaklui, zoals 
metselaars, stukadoors, beeldhouwers, 
modeleerders.

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

• Minimale gebruikstemperatuur:  
+5°C en + 8°C voor THIXOPIERRE T.

• Boven 30°C dient u specifieke 
maatregelen te treffen.

• Voor alle toepassingen die niet zijn 
beschreven in het bestek, dient u ons te 
raadplegen.

• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

THIXOPIERRE
GRIJS/WIT OF GEKLEURD

DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT
 ■ Voor het maken van reliëfs, decoraties, modelleren, 
uitvlakken van muren

 ■ Erg dik
 ■ Machinaal/manueel aan te brengen
 ■ Onder bestek van de CEBTP

VERPAKKING 
 ■ Zak van 30 kg. 

PALLETISERING
 ■ Pallet voor eenmalig gebruik met hoes van 40 
zakken (1,2 ton).

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

WAARBORG
 ■ Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

REFERENTIEDOCUMENTEN
 ■ Bestek GINGER CEBTP nr. BEB6.A.3021/3 van 
21.12.2010.
 ■ DTU 26.1, 20.1, 23.1.

(1) Waarden verkregen in het laboratorium
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