
WITTE NATUURLIJKE 
HYDRAULISCHE KALK
VAN ST.-ASTIER
LC**** PUUR 
NHL 3,5  (ENV 459-1) 

De krijt- en siliciumhoudende kalksteen zorgt, door het aangepast branden, voor pure 
natuurlijke kalk die zowel kenmerken van luchtkalk als kenmerken van licht hydraulische 
kalk samenvoegt. Deze kalk verschaft specifieke kwaliteiten (plasticiteit, 
dampdoorlaatbaarheid) aan de mortel en zijn witte natuurlijke tint respecteert nauwgezet de 
kleuren van het zand. Zijn zuiverheid en zijn geleidelijk opgebouwde weerstand laten een 
gebruik op alle ondergronden toe, het vaakst zonder toevoeging van cement, zelfs op de 
ondergronden op basis van grof gips. 
………………………………………………………………………… 
ALGEMEENHEDEN VOOR GEBRUIK

 Beschikbare zakken 
35 kg, wat overeenkomt met 4  emmers van 10 liter kalk 

 Weersomstandigheden 
Temperaturen voor gebruik:  van 8 tot 30° maximum voor de mortel met pure kalk 
     van 5 tot 30° maximum voor de verbasterde mortel 

Altijd de ondergrond bevochtigen en vochtig houden door besproeiing. 

 Overeenkomsten 

1 kruiwagen zand  6 emmers van 10 liter    10 à 15 schoppen 
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GEBRUIKSAANWIJZING VOOR METSEL- EN VOEGWERKEN
NB: Alle aangeduide doseringen gelden voor een zak kalk LC**** van 35 kg. 

Metsel- en betegelingswerkzaamheden
Betonblokken, bakstenen, tegelvloer (zandsteen, 
keramiek) 

Oud en historisch metselwerk: 
Bakstenen, breuksteen, tegels in terra-cotta of 
natuursteen. 

Dakbedekking (Dakpannen, vorstpannen) Versterking van oude metselwerken
Injecties

Gietmortel 

Voegwerk
1 volumedeel kalk + 2.5 volumedelen zand 
of 1 zak kalk op 10 tot 12 emmers zand 0-2 of 0-3 
Nota:  Soms worden verschillende doseringen gebruikt in functie van bepaalde lokale gebruiken

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR PLEISTERWERKEN
Manuele toepassing

Aanbrandlaag Pleistergrondlaag Afwerking
(3 à 5 mm) (10 à 15 mm) Gekrabd

(5 à 7 mm)
Getalocheerd
(Max 5 mm)

Nieuw metselwerk

Oud metselwerk en grof 
gips

verbruik: 
1,7 kg kalk /m² voor 
5mm dikte

Wachttijd tussen 2 lagen 2 dagen 7 dagen

Mechanische toepassing
1ste laag Afwerking

(10 à 15 mm) Gekrabd
(10 à 15 mm)

Getalocheerd
(5 mm)

Nieuw metselwerk

Oud metselwerk en grof gips

Wachttijd tussen 2 lagen 7 dagen
Nota: De gebruikte doseringen van de kalk kunnen kleiner zijn in functie van de ondergrond en (of) het gebruikte 
zand. Een toevoeging  van hars type «RC ACRYPLAST» is nodig op gladde en niet-absorberende ondergronden. 
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