SAN-E licht restauratiepleister
WTA eenlagig

Eenlagig lichte restauratiepleister cf. WTA 2-9-04 voor vochtig en
zouthoudend metselwerk. Hoge opbrengst. Vezelversterkt Gemakkelijk
en snel bewerkbaar. Zeer goed te vilten. Natuurlijk wit. Korrel 0 - 1,2 mm.
Met sulfaatbestendig bindmiddel.

Technische informatie
Mortelgroep:

R CS II cf. DIN EN 998-1
P II cf. DIN V 18550
0 - 1,2 mm
cf. WTA: > 25 V.-%
cf. WTA: < 12
cf. WTA: > 40 V.-%
ca. 2 uur
> +5 °C en < +30°C,
verwerkingsinstrucies opvolegen
Ca. 2 u (naarglang de ondergrond)
Ca. 6,5 l per 25 kg
Ca. 2-3 minuten
Ca. 27 l per 25 kg resp. 1.050l/t
Ca. 0,9 kg / m² / mm laagdikte
Zakken van 25 kg
Natuurlijk wit

Korrel:
Poriëngehalte:
Waterdampdiffusieweerstand μ:
Poreusheid:
Verwerkingstijd:
Verwerkingstemperatuur:
Mogelijke eindbewerking na:
Waterbehoeft:
Mengtijd met moertelmixer:
Opbrengst:
Verbruik:
Leveringsvorm:
Kleur:

EIGENSCHAPPEN:
•
eenlagig verwerkbaar
•
zeer goed te vilten en te structureren
•
mineraal
•
snelle eindbewerking mogelijk, daardoor korte voorbereidingstijden
•
hoge zoutopslagcapaciteit
•
waterafstotend zonder het dampdiffusievermogen aan te tasten
•
zeer gemakkelijke verwerking en goede hechting
•
hoog spreidend vermogen en vlotte verwerking
•
goede droging van metselvocht
•
vezelversterkt
•
machinaal verwerkbaar zonder namenger

TOEPASSING:
•
voor binnen en buiten
•
poriënhydrofoob, eenlagig speciaal pleister voor de restauratie van met
vocht doortrokken en zouthoudend metselwerk
•
voor eenlagige pleisterdiktes tot 30 mm

KWALITEIT & ZEKERHEID:
•
quicksan systeemproduct-WTA
•
sulfaatbestendig bindmiddel conform DIN EN 197-1 en kalkhydraat
conform DIN EN 459-1
•
gesteentekorrel en lichte toeslagmaterialen conform DIN EN 13139 en
13055
•
kwaliteitsbewaking
•
vervult de eisen van WTA-gegevensblad 2-9-04
•
chromaatarm cf. TRGS 613
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SAN-E leicht

PLEISTERONDERGROND:
Het oude pleisterwerk moet minstens 80 - 100 cm boven de zichtbare of door
onderzoek afgebakende beschadigde zone worden afgeslagen. Brokkelige
metselvoegen ca. 2 - 3 cm diep wegkrabben, beschadigde stenen vervangen en
resten oud pleister en losse stukken volledig verwijderen. Metselwerk reinigen en
stof verwijderen. Puin in de buurt van de restauratiewerf moet dagelijks worden
verwijderd om nieuwe zoutbelasting te voorkomen.
Sterk zuigende ondergronden moeten worden voorbevochtigd. Om de hechting te
verbeteren op weinig poreuze ondergronden, moet conform WTA, naargelang de
toestand van de ondergrond, een netvormige aanbrandlaag (ca. 50 - 60%) met
voorspuitmortel voor restauraties SAN-V worden voorzien (zie ook Technische
informatie SAN-V). Hiervoor kan de technische dienst van Tubag ook in
Vlaanderen de werf komen bekijken op aanvraag. Contacteer hiervoor Ecomat.

VERWERKING:
De pleister wordt met de hand of met gebruikelijke pleistermachines aangebracht.
Bij het gebruik van pleistermachines hoeft men geen namenger resp. wormmantel
te gebruiken. De in te stellen waterwaarde richt zich naar het machinetype en de
vereiste verwerkbare consistentie. Watertoevoeging bij handmatige verwerking ca.
6,5 tot 7,0 liter per zak.
Bij handmatige verwerking raden wij aan intensief te mengen met een mortelmixer
tot er geen klonters meer zijn. Betonmolens en dwangmengers zijn niet geschikt.
Voor de machinale verwerking gelieve de aparte aanbeveling voor
machinetechniek op te volgen!
Het restauratiepleister moet naargelang de ondergrond en zoutbelasting in een
totale pleisterdikte van 20 tot 30 mm worden aangebracht. Wij raden aan de
restauratiepleister SAN-E licht in een dikte van ca. 10 mm uit te trekken, kort te
laten opstijven en tot aan de definitieve totale pleisterdikte op te pleisteren.
In geval van een hogere chloride-, nitraat- of sulfaatbelasting in het metselwerk is
een minimumdikte van 25 mm vereist. Erg oneffen ondergronden moeten vooraf
met het egalisatiepleister voor restauratie/poriëngrondpleister SAN-A worden
geëgaliseerd. De aanbeveling voor quick-mix restauratiepleister (zie „quick-mix
extra service“) moet daarbij worden opgevolgd.
In geval van een hoge zout- resp. vochtbelasting is volgens de aanbeveling voor
restauratiepleister een meerlaagse uitvoering met restauratiepleisters SAN-1,
SAN-4 of SAN-E licht noodzakelijk. De respectieve Technische informatie moet
worden opgevolgd.
Afhankelijk van de temperatuur van de ondergrond en de omgeving SAN-E licht na
ca. verse
2 uur naargelang
deworden
gewenste
optiek tijdig
vilten,
afschuren
of vervagen.
De
pleister moet
beschermd
tegen
te snelle
uitdroging
(evt.
nabevochtigen) en ongunstige weersinvloeden (slagregen, vorst enz.). Niet
verwerken bij lucht- en ondergrondtemperaturen onder +5 °C. Volg het infoblad
'Verputzen bei hohen und tiefen Temperaturen' (Bepleisteren bij hoge en lage
temperaturen), NEN/NBN EN 998-1, DIN V 18550, DIN 18350 (VOB deel C) en de
aanwijzingen op onze homepage op.
Nadat het gedroogd en voldoende verhard is, kan quick-mix restauratiepleister
SAN-E licht met silicaatverf bv. quick-mix LK 300 worden geschilderd. Vanaf de
bovenrand van de sokkel (min. 30 cm boven de begane grond) kan een dunne
laag mineraal quick-mix afwerkpleister (ruw pleister van München, strijkpleister,
spuitpleister) worden aangebracht.
De diffusie-equivalente luchtlaagdikte van s < 0,2 m van elke volgende
afzonderlijke laag mag daarbij niet worden overschreden.
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OPBRENGST:
25 kg SAN-E licht levert gemengd voor verwerking ca. 27 liter pleistermortel op.

VERBRUIK:
De inhoud van een zak volstaat voor een pleisteroppervlakte van ca. 1,4 m² van
20 mm dik.

OPSLAG:
Droog op een houten pallet.

EXTRA SERVICE:
Op vraag wordt door quick-mix een analyse voor het bepalen van het vochtgehalte
en de wateroplosbare zouten (sulfaat, chloride, nitraat) uitgevoerd om het
restauratiepleistersysteem precies te bepalen op basis van de kostprijs. Als
resultaat wordt een restauratievoorstel voor het desbetreffende gebouw uitgewerkt
en ter beschikking gesteld.

AANWIJZING:
Puin in de buurt van de restauratiewerf moet dagelijks worden verwijderd om
nieuwe zoutbelasting te voorkomen.
WTA-restauratiepleisters vervangen de afdichting van het gebouw niet!
WTA is de wetenschappelijk-technische groep voor aanbevelingen inzake
bouwrenovatie en monumentenzorg (Wissenschaftlich-Technische
rbeitsgemeinsc a t r auwerkser altung und enkmalp lege e.V.).
Dit product bevat kalk en cement en reageert alkalisch met vocht/water. Daarom
moeten de huid en de ogen worden beschermd. In geval van contact principieel
afspoelen met water. In geval van contact met de ogen onmiddellijk een dokter
consulteren.
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quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853
13
Nr. 100486

EN 998-1
Restauratiepleistermortel R
Eenlagig licht restauratiepleister cf. WTA 2-9-04 voor vochtig
en zouthoudend metselwerk. Hoge opbrengst. Vezelversterkt
Gemakkelijk en snel bewerkbaar. Zeer goed te vilten.
Natuurlijk wit. Korrel 0-1,2 mm. Sulfaatbestendig.
Brandklasse:
Wateropname:
Waterdampdoorlaatbaarheid
μ:
Hechttreksterkte:
Thermische geleidbaarheid
λ10,dry,mat:

Bestendigheid
(vorstbestendigheid

A1
≥ 0,3 kg/m² na 24
≤ 15
≥ 0,08 N/mm2
bij breukbeeld A, B of C
≤ 0,29 W/(mK) voor P = 50%
≤ 0,32 W/(mK) voor P = 90%
(tabelwaarden cf. EN 1745)
NPD (geen prestie bepaald)

De vermelde gegevens zijn afkomstig van omvangrijke proeven en
praktijkervaringen. Ze zijn mogelijk niet toepasselijk voor elk specifiek
gebruiksgeval. Daarom raden we aan eventueel gebruiksproeven uit te
voeren. Technische wijzigingen voorbehouden in het kader van verdere
ontwikkeling. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden.
Stand: juni 2015
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Meer informatie bij:
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
M lenesc weg 6 • 49090 Osnabr ck • Telefoon 0541 601-01 • Fax 0541 601-853
info@quick-mix.de
Noodnummer: +49 551 19 240
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