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 MATERIAAL 
Pavatex Diffutherm/Pavatex Diffuboard 
Pavatex Pavawall/Pavawall Bloc 
Pavatex Isolant 
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 gevelconstructie.  Sommige dragers zijn isolerend op zich (Pavatex houtwol 
en Ytong Multipor). De Fermacell Powerpanel HD plaat is louter een stabiele beplating die op een lattenwerk wordt geschroefd 
waarachter een verluchting plaatsvindt. De Pavatex Isolant is eigenljk geen buitengevel- isolatieplaat , maar kan onder bepaalde 
voorwaarden wel buiten worden toegepast om gebogen vormen mogelijk te maken. Kalkhennep isoleert beter naargelang kouder. 
 

  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, zelfs om hoeken heen en plaatranden mogen 

niet doorlopen in lijn van openingen in het BGI zoals ramen en deuren  
! 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 
! niet geschikt voor het bepleisteren van isolatieplaten uit houtwol, enkel minerale ondergronden en minerale BGI zoals de 

kalkhennep (-blokken of hennpvullingen), Multipor-isolatieplaat en de cementvezelplaten van Fermacell HD.  
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 KALKHENNEP 
! interieur & exterieur 
! ideaal  als voorzetwand tegen de gevel 
! tussen houtstructuur op te vullen met glijdende bekisting 
! gebruik sokkel uit ander materiaal of speciale sokkelprofielen 
! enkel boven maaiveld zoals alle gevelisolatieplaten 
! DIY, sociaal maar arbeidsintensief en lange droogtijd  

 
VERWERKING 
Kalkhennep is een mengeling van luchtkalk met hennepscheven en 
additief en water. Het mengsel dient met een horizontale drummixer 
te worden gemengd en doorgeroerd.Met dit mengsel wordt een bekisting gevuld.Na het verwijderen van de bekisting, dat eigenlijk 
onmiddellijk na het vullen van het vak gebeurt, dient het mengsel uit te drogen. Na een lange droogtijd kan er bepleisterd worden. 
Stuccen in meerdre lagen met plakspaan en spons of spuitmachine. 
 
AANBRENGEN VAN DE  HENNEPISOLATIE  
Er zijn verschillende verhoudingen van het mengsel mogelijkmet elk zijn karakteristieken. Hier draait het om isolatie en niks van 
windbestendigheid. Dan is het belangrijk dat er niet té veel kalk wordt toegevoegd. De mengeling zelf wordt in dit geval luchtig 
aangemaakt. Ook het aanstampen kan zijn effect hebben op de isolatiewaarde.  
Wij raden een cursus kalkhennep aan voor de details. 
 
Ofwel werk je met een sokkel met eventuele fundering en vochtkering. Anderszijds is het ook mogelijk een balkenstructuur aan de 
massieve gevel te hangen. Bekijk hiervoor de stabiliteit van de muur. Voorzie in ieder geval dat de bekistingsplaten dan met 
afstandsschroeven in het kaderwerk kunnen worden vastgeschroefd. Zo maak je een doorlopende bepleistering mogelijk. (vor 
afwerking met hout als gevelbekleding laat men de kepers net tot tegen de bekistingsplaat komen. 
Er kan ook met een glijdende bekisting worden gewerkt. Deze volgt als het ware in de hoogte de vulling van de ruimte en wordt 
omzeggens meter per meter opgeschoven. Een glijdende bekisting is te prefereren want behoeft niet alleen minder plaatmateriaal 
om te bekisten, maar schuift ook makkelijk over de verse kalkhennep heen. 
 
BEPLEISTEREN 
Wij raden zoveel mogelijk kalkpleisters te gebruiken voor het stucwerk die het uitdrogingsproces niet tegenwerken en zelfs 
versnellen. In ieder geval mag je niet te vroeg pleisteren met hydraulische pleisters, denk aan 6 maand na plaatsen van de 
kalkhennep. Wij raden de speciale Tubag FLP-L aan, Tubag NHL (beide hydraulischer) of Tubag HKP luchtkalk of een stuc gemaakt 
van Saint Astier NHL3,5 (licht hydraulische eigenschappen).  
Eerste pleisterlaag pas na minstens 3 maand. Tweede na  minstens 6 
maand. Verflagen (tenzij kalkcaseïneverf) na minstens 9 maand.  
Hou in ieder geval de uitdroging goed in het oog. Plaats eerst een 
raaplaag. Daarna bouw je op in verschillende  lagen tot het gewenste 
resultaat. Daarna kan een kleurige afwerking met  traskalkfijn-pleisters 
of  een fijne afwerklaag luchtkalk (ev. gepigmenteerd) Kalkcaseïneverven 
zijn uitstekend geschikt op kalkpleisters, alsook kalkpastaverven 
(Reynchemie/Galtane)  Een gevel-silikaatverf van Quick-Mix maakt alles 
wat  strakker. 
 
 
LET OP   Gevelpleistersystemen op isolatiesystemen platen zijn vakwerk : vraag naar onze lijst plaatsers 
VOORDEEL isolatielaag kan eigenlijk alle vormen aannemen en is  voor DIY mogelijk om te plaatsen 
 

! mengeling hennepscheven en kalk  
! massa: ca.  350 kg/m3 

! !: zou 0,07(W/m⋅K) moeten zijn 
! Rd120mm : 1,7m!K/W     Rd200mm : 2,85m!K/W 
! warmtecapaciteit C: 1700 kJ/(kg⋅K) 
! dampdiffusieweerstand ": 4,5 
! dikte:  naar stabiliteit  
! brandklasse: onbrandbaar door calcinatie 
! zand, hydraat-en hydraulische kalk, hennepscheven  
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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/wapeningshoek GSE
• schroefplug : steen  Ejot STRU 2G/ hout STRH 

 

MINERALE PLEISTERS VOOR ALLE  BGI  
 
QM-SKS-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-FLP-L (geformuleerde kalkpleister)   = FL   + (opt.)kalkverf of silicaatverf  
TU-HKP (luchtkalkstuc )                                  = CL90  + (opt.)kalkverf of silicaatverf  

EGALISATIEVERVEN VOOR GEVELPLEISTERS 
Volgens de stand der techniek wordt 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-HFS 0-1mm hydrocon edelfijnpleister + QM-HC425

 

 

 
 

QM-LK300 silikaatverf 
QM-HC425 hydrocontrol 
RC-Calco  
Galtane Kalkverf  
WJ-Calcatex  




