
 
 

 

PRODUCT 
Tubag trasskalk fijnpleister TKFP is een samengestelde droge 

mortel van mortelgroep P I  (DIN 18550). Gemaakt door 

toepassing van geselecteerd fijn marmermeel in korrel- dikten 

van 0-0,5 mm, met 1,5% witte cement, 5-7% pigment en meér 

dan 85% hydraulische trasskalk als bindmiddel. 

 

TOEPASSING 

de kaleipleister is geschikt voor het dun bepleisteren van een 

poreuze ondergrond met een kwast of papborstel (kaleien) . 

Met een laag kaleipleister boots je in 1 keer het effect na van 

het historische wit kalken van een muur. Dit deed men vooral 

waar muren veel last hadden van zouten zoals op boerderijen 

om hygiënische redenen. Doordat bij het historische kalken 

de kalk niet echt gebonden werd, diende men deze ook 

regelmatig te vernieuwen. Daardoor verkreeg men in de loop 

der jaren laag boven laag een zeer genuanceerd en 

gestructureerd effect. 

De Ecomat kaleipleister heeft eenzelfde sanerend effect voor 

je muur maar het is de toevoeging van trass en het gebruik 

van hydraulische ipv hydraatkalk dat ervoor zorgt dat de 

toepassing van de Ecomat kaleipleister zo duurzaam is. 1 keer 

kaleien voor jaren plezier. Zowel interieur als exterieur. 

 

 VERWERKING 

de kalei pleister met een handmixer en door toevoeging van 

schoon water (6-9 liter/30kg) tot een klontervrije, goed 

smeuïge massa mengen ; goed doormengen om pigment- 

deeltjes goed te verdelen ; Deze pap in 1 keer met een brede 

kwast aanbrengen in een dikte van 2 à 3 mm. Zacht vertikaal 

aanbrengen en horizontaal uitsmeren. Probeer te werken per 

muurvlak of waar de gevel een natuurlijke scheiding vertoont. 

Let erop dat de kalei ‘gesloten’ wordt aangebracht. Zichtbare 

open ‘poriën’ volledig toesmeren. 

Bij grotere oppervlakken of bij ontstane kratertjes wordt er 

soms een meer vloeibaar aangemaakte tweede dunne 

paplaag aangebracht als egalisatielaag voor de typische 

mogelijke kalk aanzetten of als de eerste laag niet gesloten 

genoeg werd aangebracht. Pas op : meer aangelengde kalei 

zal doorgaans iets lichter uitvallen van tint. 

 

  ONDERGROND 

als kalei ondergrond zijn alle ruwe steenachtige ondergrond-

en of onbeschilderde buitenbepleisteringen geschikt. Alle 

loszittende delen dien je te verwijderen. 

Alle, maar vooral sterk zuigende ondergronden eerst flink 

bevochtigen. De ondergrond dient aan de oppervlakte gelijk-

matig en draagkrachtig te zijn. Diep uitgesleten voegen 

dienen opnieuw opgevoegd te worden (vb met Tubag TKP-L). 

Ondergronden mogen niet geschilderd zijn. Niet op gips- 

houdende ondergronden aanbrengen. Ondergronden die te 

poreus zijn voorbehandelen met de Tubag MPG . 

Ondergronden die plaatselijk niet zuigen voorbehandelen 

met de Tubag PHG. Voor niet-poreuze natuursteen : TNS. 

 
BUITENWEERSOMSTANDIGHEDEN 

niet verwerken bij veel wind, te hoge omgevings-of onder- 

gronds- temperaturen. Elke omstandigheid die de kalei 

extra sterk en snel doet uitdrogen vermijden. 
 

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

dit product bevat een hoge mate aan kalk en reageert 

alkalisch op de huid. Te lange blootstelling aan de huid kan 

brandwonden veroorzaken. Draag bij het verwerken van het 

poeder tot pap een stofbril en gebruik rubberen hand- 

schoenen voor het verwerken. Spoel kalei op het aangezicht 

met water. Bij aanraking met het netvlies veelvuldig spoelen 

met water en een arts raadplegen. 

 

   RENDEMENT & VERBRUIK 

Een 30 kg zak bevat ca. 21 liter nat volume. Rendement per 

zak: ca. 10 -15m² afhankelijk van ondergrond en techniek. 

 

   WATERWEREND EN BESCHERMEND 

Kalk zelfs met de toevoeging van trass aangebracht op deze 

manier vormt geen waterdichte laag. Kalei aangebracht in 2- 

3mm draagt bij tot de waterwerendheid van je muur. 

De kaleilaag buffert de waterinslag en heeft de eigenschap 

heel snel actief weer uit te drogen. Dat verklaart het typische 

wolkerig effect op een pas beregende gekaleide muur. Door 

het actieve transport van vochtigheid uit de kalk, mogen we 

spreken van een grote waterwerendheid van onze kalei. 

 
KLEURCOLLECTIE 

Ecomat houdt volgende kleuren op voorraad . 

Andere kleuren mogelijk op bestelling mits een 

bestelvolume van 12 zakken. Kalei kan overschilderd 

worden met HC425 silikaatverf (kleuregaliserend en zelfde 

kleurpalet) of met Calcatex kalkcaseïneverf (extra nuances). 

Kleuren zijn puur indicatief en afhankelijk van de 

onderstructuur en lichtinval.  
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