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 MATERIAAL 

Pavatex Diffutherm/Pavatex Diffuboard 

Pavatex Pavawall/Pavawall Bloc 

Pavatex Isolant 

Rietplaten 

Armorim kurk 

Isohemp kalkhennepblokken/Kalkhennep 

Ytong  Multipor & Fermacell Powerpanel HD (met extra isolatie) 

 

TOEPASSINGSGEBIED 

Het overzicht dat in deze fiche besproken wordt, beperkt zich tot plaatmateriaal om buitengevels te bepleisteren. Onderwerp zijn 

stijve of vervormbare platen of structuren die ofwel op latten of op houten staanders  worden geschroefd  of die op een stenen 

ondergrond worden gemonteerd en die men afwerkt met een bio-ecologische gevelpleister. Als toepassingen onderscheiden we : 

een houten structuur als ondergrond en een stenen gevel-constructie.  Sommige dragers zijn isolerend op zich (Pavatex houtwol 

en Ytong Multipor). De Fermacell Powerpanel HD plaat is een stabiele beplating die op latten wordt geschroefd waarachter een 

verluchting plaatsvindt. De Pavatex Isolant is eigenljk geen gevel- isolatieplaat , maar kan onder  voorwaarden wel buiten worden 

toegepast om gebogen vormen mogelijk te maken. 

 

  ALGEMENE RICHTLIJNEN PLEISTEREN OP BUITENGEVELISOLATIESYSTEMEN (BGI)  

MET MINERALE GEVELPLEISTER (QUICK-MIX SPS-EFS-HYDROCON)  

 gebruik systeemcomponenten zoals pluggen, hechtpleister en gevelpleister  

 niet pleisteren onder de 5°C omgevingstemperatuur 

 zorg voor voldoende afscherming tegen weersinvloeden tijdens het uitdrogen van de pleister 

 alle BGI op natuurlijke basis eindigen ten laatste 20cm boven het maaiveld 

 de plaatsing van de isolatieplaat dient steeds in halfsteensverband te gebeuren, ook rond gevelopeningen  

 voldoende wapeningen aanbrengen op het te bepleisteren plaatoppervlak en extra wapening rond ramen en deuren 

 hoekversterkingen plaatsen en eventuele stopprofielen 

 voorzie vooraf sokkelprofielen en dichtingen met zwelbanden om geen luchtstromen toe te laten achter het BGI 

 vensteraansluitprofielen plaatsen en dagkanten beschermen tegen regenwaterafloop (vb overzetvensterbanken) 

 plamuur verzonken plugschotels eerst uit met hechtmortel en daarna de eerste laag mortel opkammen 

 minerale pleisters zijn zoals andere pleisters gevoelig voor algenvorming en luchtvervuiling 

 afwerken met een gevelegalisatieverf beschermt de pleister en vermindert kleurschakeringen, ook als onderhoud later 

 Hydrocontrol systeempleisters  en HC425 silicaatverf samen vormen de beste natuurlijke bescherming van je gevel tegen 

verkleuring, algenvorming en schimmelsporen door een uitgekiende natuurlijke werking ; geen chemicaliën! 

 de EFS en HFS edelfijnpleisters hebben een korrelgrootte van 0-1mm en zijn fijner van look dan traditionele crepi’s 

 de korrelgrootte van de SPS en HSS (0-2mm) zijn meer traditionele wrijfpleisters van uitzicht 

 

MET KALK (SAINT ASTIER NHL3.5 – SUPERCALCO 97- TUBAG TRASSKALK-TUBAG NHL-TUBAG FLP-L)  

 niet pleisteren onder de 5°C omgevingstemperatuur 

 enkel onder specifieke voorschriften geschikt voor het bepleisteren van isolatieplaten uit houtwol (zie pagina 13) 

 enkel minerale ondergronden en minerale BGI zoals de kalkhennep (-blokken of hennpvullingen), Multipor-isolatieplaat en de 

cementvezelplaten van Fermacell HD.  
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 FERMACELL POWERPANEL HD 
 bepleisterbare of beschilderbare gevelplaat op basis van cement, 

glasvezel, kleigranulaten en glas 

 geen thermische isolatie wel akoestisch isolerend 

 kan onverlucht (indien geen dampopenheid vereist) of  

(bij voorkeur) verlucht geplaatst worden op latten hierachter  zit  de 

het eigenlijke isolatiesysteem 

 heel eigen assortiment van sokkelprofielen, wapeningsbanden en 

basismortels en cementplamuur (voor schilderafwerking) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                         
LET OP   Gevelpleistersystemen op beplatingen zijn heel dun en vakwerk : vraag naar onze lijst plaatsers 
VOORDEEL Fermacell Powerpanel is een onbrandbare afwerkplaat voor verluchte zwevende gevels 

tadelakt op H2O plaat 
                  

     

 

AANBRENGEN VAN FERMACELL POWERPANEL HD  

HD snij je best met een tafelzaag. Voorzie wegens de hardheid slijtage. Buitenmuur isoleren 

met Pavathermplus, kurkplaten of isolatiewol tussen een rasterwerk. Dat laatste afwerken 

met een dampopen folie of gevelisolatieplaat zoals Isolair of Celit. Monteer op deze latten 

opnieuw houten latten van 38*58 met schroeven tot in het skelet of door de isolatieplaten 

heen met Isofix schroeven. Op de latten schiet je met een nietpistool met krachtbegrenzing 

de platen stotend tegen elkaar op de lat. Een montage rechtstreeks op de isolatie is mogelijk 

maar hypothekeert de dampopenheid van de constructie. 

 

BEPLEISTEREN VAN FERMACELL POWERPANEL HD  

Kleef op de naden van de platen de HD wapeningsband met de speciale HD wapeningslijm. 

Breng hierna volvlakkig de HD hechtmortel en volvlakkig wapeninsnet aan . Deze wordt 

opgekamd als voorbereiding van het pleisterwerk. Dit kan met Quick-Mixpleisters of een 

hydraulische kalkpleister of traskalkpleister. 

 

SCHILDEREN VAN FERMACELL POWERPANEL HD  

Bij deze methode worden de platen kops tegen elkaar verlijmd tijdens de montage met 

nieten. Na het afsteken van de uitgebulkte lijm kan men daags nadien deze nietafdrukken 

en de lijmnaden uitgeplamuren met de Powerpanel fijnplamuur op cementbasis. Nadien 

volgt een volvlakse plamuurlaag met dit product. De gevelplaten verven doe je met een 

gevelverf van silikaat (QM-LK300/HC425).  

Voor een geaccentueerd platenpatroon worden tussen de platen zwelbanden aangebracht 

uit polypropyleen. De verlijming onderling is dan overbodig. 

 

 massa: ca.  1000 kg/m3 

  ⋅ K) niet isolerend thermisch 

 Rd 15mm : 0,0375m²K/W  

 warmtecapaciteit C: 1.3 kJ/(kg⋅ K) 

 dampdiffusieweerstand μ: 40 (pleister incl) 

 L x B:  1000/1250*2600/3000 mm  

 dikte:  15mm  

 brandklasse: A1 onbrandbaar 

 cement, glasweefsel, geëxpandeerde kleikorrels, 

schuimkorrels uit gerecycleerd glas (coating) 
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 TOEBEHOREN VAN BGI 
 sokkelprofiel QM-9144-9150, Isohempsokkels en FC-HD 

  hoekprofielnet PVC-GE150/raamaansluitprofiel APU-GLU+ 

 wapeningsnet GWS/GWP 

 wapeningspijl GEP/wapeninshoek GSE 

 schroefplug : steen  Ejot STRU 2G/ hout STRH 

 

MINERALE PLEISTERS VOOR ALLE  BGI  
 

QM-SKS-L/Nature  kleef +hechtmortel QM-SPS 0-2mm structuurpleister (op kleur)  + QM-LK300 

QM-MPG pleisterprimer     QM-EFS 0-1mm edelfijnpleister    + QM-LK300 

QM-SKK 0-1,5mm silikaatpleister    + QM-LK300 

QM-HSS 0-2mm hydrocon structuurpleister + QM-HC425         

 QM-HFS 0-1mm hydrocon edelfijnpleister + QM-HC425 

 
 
 
 
 
 

 

KALKPLEISTERS VOOR  MINERALE BGI 
  

TU-TKPL (hydraulische traspleister)                 = HL5  + (opt.)TU-TKFP (afwerkpleister traskalk in massa kleurig) 

Saint Astier (licht hydraulisch bindmiddel)       =   NHL3,5  + (opt.)kalkverf of silicaatverf 

TU-NHL (natuurlijk hydraulische kalkstuc)       =  NHL2  + (opt.)TU-NHL-GF (beige) + (opt.)kalkverf of silicaatverf 

TU-HKP (luchtkalkstuc )                                   = CL90  + (opt.)kalkverf of silicaatverf 

TU-FLP-L (geformuleerde kalk)      = mix  + (opt.) TU-NHL-FP of kalk/silicaatverf 

  

EGALISATIEVERVEN VOOR GEVELPLEISTERS 
Een minerale crepi altijd afgewerkt met een egalisatieverf uit silicaat. Kalkpleisters hoeven 

niet maar kunnen afgewerkt worden met een kalkverf. HC425 heeft een warmte-effect op de 

Hydroconpleister waardoor er minder algen–en schimmelvorming mogelijk is. 

 

 

 

 
  

          

 

 

 
 
 
 

QM-LK300 silikaatverf 

QM-HC425 hydrocontrol 

RC-Calco  

Galtane Kalkverf  

WJ-Calcatex  
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 ANNEX / 09/2015  

HANDLEIDING VOOR HET VERWERKEN VAN KALKSTUC EN IN HET BIJZONDER 

TRASKALKPLEISTERS OP  GEVELISOLATIESYSTEMEN UIT HOUTWOLPLATEN GEBASEERD OP DE 

PLEISTERAANBEVELINGEN VOOR HOUTWOLPLATEN. 
 

De ondergrond bestaat uit Pavatex houtwolisolatieplaten voor gevelisolatie (Pavatex Diffutherm, Diffuboard of Pavawall) die 

volgens de vakkunst en normen werd geplaatst en werd voorzien van een hechtlaag SKS-L in 4mm dik en opgekamd. 

MATERIALEN : PAVATEX DIFFUTHERM/DIFFUBOARD/PAVAWALL, QM-SKS-L, QM-GWS, TU-TKP-L, TU-TKFP, TU-KFP, TU-NHL-P 

 

  A. DUNLAGIGE AFWERKING 

1. de wapeningslaag bestaande uit QM-GWS (4*4mm) en SKS-L dient 5mm dik te zijn en het  wapeningsnet dient zich in het 

midden van deze laag te bevinden. 

2. de droogtijd van de wapeningslaag is minstens 1 dag per mm laagdikte. 

3. het oppervlak van de wapeningslaag dient ruw, lood-en lijnrecht te zijn, mag niet afgestreken worden (niet talocheren) of  niet 

met een spons te zijn opgevilt. 

4. NHL-FP, TKFP of KFP volgens de technische fiche aanmaken, in een dikte van 3mm aanbrengen en volgens het  gewenste 

uitzicht structureren 

5. een verfsysteeem kan naar wens worden aangebracht rekening houdend met de droogtijden van de pleisters. 

 

  B. DIKLAGIGE AFWERKING MET NATUURLIJK HYDRAULISCHE KALKPLEISTER NHL-P 
1. de wapeningslaag bestaande uit QM-GWS (4*4mm) en SKS-L dient 5mm dik te zijn en het  wapeningsnet dient zich in het 

midden van deze laag te bevinden. Deze laag wordt opgekamd. 

2. de droogtijd van de wapeningslaag is minstens 1 dag per mm laagdikte. 

3. NHL-P  aanmaken volgens de technische fiche en in een laagdikte van ca. 15mm aanbrengen. Deze laag met afreilat afreien en 

opruwen.  

4. droogtijd van 1 dag per mm laagdikte respecteren : de pleister moet kunnen drogen met scheurvorming!  

5. na de noodzakelijke droogtijd een tweede laag NHL-P aanbrengen en volgens het gewenste uitzicht structureren en afwerken. 

Gebruik NHL-P (wa-wasserabweisend) voor stuc dat niet meer geschilderd wordt. Gebruik NHL-P voor een afwerking met fijnstuc 

of gevelverf) 

6. ten vroegste 10-12 weken na plaatsing van de laatste laag kan er met een minerale werf geschilderd worden 

7. als er als kleurige afwerking nog een fijnpleister op de tweede laag NHL-P wordt geplaatst, dient de NHL-P worden opgeruwd en 

mag hij niet gesponst worden. Wederom 1 dag droogtijd per mm pleister voorzien. 

 

  C.      DIKLAGIGE AFWERKING MET TKP-L  
1. de wapeningslaag bestaande uit QM-GWS (4*4mm) en SKS-L dient 5mm dik te zijn en het  wapeningsnet dient zich in het 

midden van deze laag te bevinden. Deze laag wordt opgekamd. 

2. de droogtijd van de wapeningslaag is minstens 1 dag per mm laagdikte. 

3. TKP-L  aanmaken volgens de technische fiche en in een laagdikte van ca. 15mm aanbrengen. Deze laag met afreilat afreien en 

opruwen.  

4. droogtijd van 1 dag per mm laagdikte respecteren : de pleister moet kunnen drogen met scheurvorming!  

5. de ondergrond gelijkmatig voornatten en na de verplichte rusttijd een tweede laag aanbrengen en structureren en desgewenst 

afwerken volgens de gewenste look. 

6. verven kan met een minerale verf na een droogtijd van de laatste laag van 1 dag per mm dikte. 

7. een fijnpleister aanbrengen zoals de Tubag TKFP vereiste dat de laatste laag TKP-L opgeruwd en niet gesponst werd en er een 

droogtijd werd gerespecteerd van 1 dag per mm laagdikte 

  




