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BINNENPLEISTER PCS

VOOR EEN HOOGWAARDIGE AFWERKING
KIES VOOR EEN NATUURLIJKE KWALITEIT
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Tel : +32 (0) 81/39 00 13
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Gezond, natuurlijk en duurzaam  product

Gemakkelijk aan te  brengen

Damp-open pleisterDe PCS binnenpleister is een goede keuze voor al uw projecten. De pleister is van hoogwaardige kwaliteit, 
duurzaam en voordelig. Dankzij een slim mengsel van natuurlijke gips, kalk en zand is de pleister geschikt 
voor muren en plafonds in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. 

De pleister combineert de voordelen van natuurlijke gips en kalk. Hij is gemakkelijk te verwerken en door de 
kalk damp-open. Het damp-open karakter zorgt voor een natuurlijke vochtregeling in de woning waardoor 
een aangenaam, hoogwaardig binnenklimaat ontstaat. 

Met de PCS binnenpleister wordt een gladde, witte schilderklare afwerklaag verkregen met een moderne 
uitstraling. Werk bij voorkeur af met een natuurlijke ademende verf die verkrijgbaar is met een uitgebreid 
kleurengamma. 

Een gladde afwerking die meteen kan worden geschilderd
Voordelige oplossing bij nieuwbouw en renovatie

HOOGWAARDIGE AFWERKING NATUURLIJK & ADEMEND

EEN GEZONDE EN HOOGWAARDIGE PLEISTER VOOR UW BINNENMUREN

TECHNISCHE KENMERKEN

De PCS-pleister is uitermate geschikt voor de meeste binnenmuren en plafonds. De pleister wordt met de 
hand of mechanisch in 1 of 2 lagen aangebracht op verschillende ruwe en absorberende ondergronden zoals:

ONDERLAGEN 

WAAROM KIEZEN VOOR PCS-PLEISTER?

Isohemp hennepblok Betonblok, steengaas Gasbetonblok Keramische snelbouwsteen en  baksteen

www.isohemp.be www.isohemp.nl

* Afhankelijk van de droogvoorwaarden

Laagdikte

Mengen

Verbruik  

Volume massa

Gebruikstijd

Houdbaarheid 

Droogtijd*

5-25

1200

11-12

12,5

5 tot 30

2 tot 5

1,5

kg/m³  
mm

l/sac

kg/m²/cm

uur

graden

dagen

100%
NATUURLIJK

rein
ecomat rond


