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Gestructureerd gips voor onderbouw 
• klaar voor gebruik
• makkelijk om te werken
• verschillende tientallen kleuren

beschikbaar
• hydrofobe
• weerbestendig
• bestand tegen UV-straling
• bestand tegen biologische corrosie
• gemakkelijk schoon te houden
• voor binnen en buiten
• 42 kleuren beschikbaar

Toepassing 

Het "structurele gips voor onderkelder" maakt 
deel uit van het Adam Matériaux® thermische 
isolatiesysteem. Het kan ook worden gebruikt 
voor het effectueren van dunwandige coatings op 
minerale oppervlakken zoals beton, oud gips, 
cement / kalk en andere oppervlakken, b.v. die 
bedekt met verf, gipsplaat, faux houten panelen, 
enz. Dankzij de hoge weerstand tegen 
atmosferische omstandigheden en de 
mechanische weerstand, wordt het met name 
aanbevolen voor de lagere delen van 
buitenmuren (sub-kelders).

Voorbereiding van het 
ondersteuningsoppervlak

Elk oppervlak moet compact, glad, dragend, 
droog, schoon en zonder enige film (vet, stof, 
enz.) Zijn die de hechting zou verminderen. Breng 
de "Structurele pleister voor onder de kelder" aan 
op de versterkte laag gemaakt met de universele 
lijm "lijm voor lijmen + EPS pleister" of "witte lijm 
voor lijmen + EPS pleister" die is behandeld met 
de "primer" adhesieprimer buiten voorzijde 
gepleisterd. De versterkte laag kan na minimaal 3 
dagen na voltooiing worden gecoat. Het 
pleisteren kan beginnen nadat de primer volledig 
aan het ondersteuningsoppervlak is gehecht, 
echter niet eerder dan na ca. 24 uur na het einde 
van de applicatie van de primer (bij ongunstige 
weersomstandigheden kan deze periode worden 
verlengd).

Voor andere soorten oppervlakken, voordat de 
"Structured Sub-Basecoat" wordt aangebracht, 
moeten deze worden gereinigd en geëgaliseerd. 
Oude maakt dat loskomt, afbladderende verf en 
andere onzuiverheden moeten worden verwijderd.

Kleine onregelmatigheden en andere 
scheuren kunnen worden gladgemaakt met de 
universele  "Grijze lijm voor lijmen + EPS-gips" 
of "witte lijm voor lijmen + EPS-gips". Het 
"structurele gips voor onderbouw" kan worden 
aangebracht op cement- of 
kalkcementoppervlakken na ongeveer 28 
dagen, op betonoppervlakken na ongeveer 
3 maanden. De vochtigheid van het oppervlak 
mag 4% niet overschrijden. Voordat de pleister 
wordt aangebracht "gestructureerde pleister voor 
onderbouw" , behandel de 
absorberende oppervlakken met 
de "universele primer", en ondoordringbare 
en / of gladde oppervlakken (bijv. 
Beton, gewapend beton) met "de buitenste 
primer voor pleisterwerk". Breng de primer 
aan ten minste 24 uur voordat u begint 
met het aanbrengen van de pleister.

Instructies voor gebruik

Meng voorzichtig de inhoud van de emmer. Breng 
het pleisterwerk aan op het oppervlak met een 
stalen troffel op de dikte van de korrel. Strijk het 
pleisteroppervlak voorzichtig glad met een troffel 
zonder te wrijven. Om sporen gewrichten te 
verwijderen, is het noodzakelijk om de 
afzonderlijke gevels toepassen in een enkele 
cyclus van het werk met de "nat in nat" methode, 
het handhaven van een uniforme consistentie 
pleister van dezelfde fabricagedatum. Om 
zichtbare verschillen in opeenvolgende cycli van 
de toepassing van de pleister op een oppervlak, 
met de pleisters van dezelfde partij dezelfde 
consistentie voorkomen. Water niet met water 
gieten.

Bescherm gips tegen directe blootstelling aan 
zon, regen en wind door dekzeilen op steigers te 
plaatsen. Laat het pakket niet open staan. Nadat 
het is geopend, gebruik het zo snel mogelijk.

Gebruik geen roestig of vies gereedschap. Reinig 
verse vlekken met water. Na uitharden kan het 
pleister alleen mechanisch worden verwijderd. 
Meng gips niet met andere preparaten, pleisters, 
mortieren, kleurstoffen, additieven, enz.
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Tijdens het werk en terwijl de pleister droogt, 
moeten de oppervlaktetemperatuur en de 
omgevingstemperatuur tussen + 5 ° C en + 25 ° C 
liggen en mag de relatieve vochtigheid niet hoger 
zijn dan 80%.

Beveiliging van gebruik

In geval van contact met de huid of ogen, met 
veel water spoelen en een arts raadplegen. Blijf 
van kinderen weg.
Draag tijdens het werk beschermende kleding en 
een veiligheidsbril.

Aandacht 

Volg naast de bovenstaande aanbevelingen de 
goede bouwpraktijken en gezondheids- en 
veiligheidsregels. De fabrikant garandeert de 
kwaliteit van het product maar heeft geen invloed 
op de manier, locatie en omstandigheden van 
opslag en toepassing. Bouwwerkzaamheden 
moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerde 
aannemers.
De bereidingsvoorwaarden van de pleister en de 
methode van aanbrengen ervan kunnen een 
effect hebben op de verkregen kleur, die kan 
verschillen van de kleur in het repertoire. Kleine 
verschillen in kleurnuance vormen geen defect in 
het product.

Technische gegevens

• Verwerkingstemperatuur en oppervlakte:
+ 5 ° C ÷ + 25 ° C

• Droogtijd: ca. 24 uur (afhankelijk van
vochtigheid en temperatuur). Lage
temperaturen en hoge luchtvochtigheid
kunnen deze keer verschillende keren
worden verlengd.

• Volledige uitharding: ca. 72 uur afhankelijk
van vochtigheid en temperatuur. Lage
temperaturen en hoge luchtvochtigheid
kunnen deze keer verschillende keren
worden verlengd.

• Geschatte consumptie: 3,0 - 3,5 kg / m2.
• Opslag: 24 maanden vanaf productiedatum,

in de originele, gesloten verpakking, in droge
en koele omstandigheden. Bescherm tegen
vorst.
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