
Zand

Toepassing 1

Stukadoren
Blauw pleisterwerk
Blauw pleisterwerk, een mengsel van kalk, water en gips, heeft tot doel een gladde ondergrond maken voor het later aan te brengen 
behang. Het verdient aanbeveling de raaplaag en het blauw pleisterwerk op dezelfde dag te maken. Het pleistermateriaal dringt dan in 
de raaplaag en laat zich gemakkelijk glad pleisteren. 

Toepassing 2

Stukadoren
Wit pleisterwerk
Wit pleisterwerk, gemaakt van hetzelfde kalk-gipsmengsel, dient als afwerklaag. Zet dit mengsel met een houten of stalen spaan op in 
een zodanige dikte dat de raaplaag nergens meer zichtbaar is. Hierna met een stalen spaan afpleisteren. 
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Kalk ook wel bekend onder de handelsnamen natuurkalk en kalkdeeg. Natuurkalk wordt gebruikt 
bij wit pleisterwerk en blauw pleisterwerk als ondergrond voor behang. Natuurkalk wordt behalve 
voor de hierboven vermelde pleisterlagen eveneens gebruikt als grondstof voor de vervaardiging van  
kalkmortel en schuurkalk.

Blauw pleisterwerk, een mengsel van kalk, water en gips, heeft tot doel een gladde ondergrond maken 
voor het later aan te brengen behang. Het verdient aanbeveling de raaplaag en het blauw pleisterwerk 
op dezelfde dag te maken. Het pleistermateriaal dringt dan in de raaplaag en laat zich gemakkelijk 
glad pleisteren. 
Verbruik: 0,3 kg (0,25 liter) per m².

Wit pleisterwerk, gemaakt van hetzelfde kalk-gipsmengsel, dient als afwerklaag. Zet dit mengsel met 
een houten of stalen spaan op in een zodanige dikte dat de raaplaag nergens meer zichtbaar is.  
Hierna met een stalen spaan afpleisteren. 

Verpakking:
Zak 20 kg
Emmer 15 ltr.

Verbruik: 
Blauw pleisterwerk 0,3 kg per m2.
wit pleisterwerk 2,5 kg (2 liter) per m².

Kalkmortel

Toepassing 1

Stukadoren
Blauw pleisterwerk
Blauw pleisterwerk, een mengsel van kalk, water en gips, heeft tot doel een gladde ondergrond maken voor het later aan te brengen 
behang. Het verdient aanbeveling de raaplaag en het blauw pleisterwerk op dezelfde dag te maken. Het pleistermateriaal dringt dan in 
de raaplaag en laat zich gemakkelijk glad pleisteren. 

Toepassing 2

Stukadoren
Wit pleisterwerk
Wit pleisterwerk, gemaakt van hetzelfde kalk-gipsmengsel, dient als afwerklaag. Zet dit mengsel met een houten of stalen spaan op in 
een zodanige dikte dat de raaplaag nergens meer zichtbaar is. Hierna met een stalen spaan afpleisteren. 

Klef 6  |  5763 PG Milheeze  |  0493-314850 | www.intracoat.nl

V O O R  D E  P R O F E S S I O N A L

Kalkmortel is een mengsel van rivierzand en kalkdeeg. Kalkmortel is geschikt voor stukadoorswerk 
binnen. Veelal ingezet voor renovatiewerkzaamheden.
Het wordt gebruikt om raaplagen op de ruwe ondergrond aan te brengen.

Verwerkingsadvies
-  Ondergrond stof vrij maken
-  Sterk zuigende ondergronden bevochtigen of voorstrijken
- Kalkmortel aanmaken met water en cement. Toevoeging van cement is afhankelijk van de  
   ondergrond. Standaard verhouding 2kg cement op 25kg kalkmortel
-  Kalkmortel goed mengen
-  Aanbrengen op de ondergrond minimale dikte 1cm

Toepassing: 
Bepleisteren van diverse ondergronden zoals: baksteen, porisosteen, ruwe beton,  
kalkzandsteen, enz.
Kalkmortel is ademend dus ook geschikt om in natte ruimtes te gebruiken.

Verpakking:
Zak 25 kg
½ m3 Big Bag
¾ m3 Big Bag
1  m3 Big Bag

Verbruik: 
22,5 kg (12,5 liter) per m².
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