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VOORWOORD

Elke ruimte begint met gips …

Gips is onze passie. Dus ontwikkelen wij voortdurend
nieuwe samenstellingen, productietechnieken en
toepassingsmogelijkheden voor onze gipsproducten.
En daar zijn wij trots op. Want gips is een economisch,
milieutechnisch en esthetisch verantwoord bouwmateriaal
voor gebruik binnenshuis. Dat maakt onze producten
tot het ideale bouwsysteem voor oppervlakken en nietdragende scheidingswanden.
Met ons gevarieerde en complete assortiment doen wij onze naam
– MultiGips – alle eer aan. Naast hoogwaardige gipsblokken
en gipspleisters leveren wij ook alle toebehoren. Van gipslijm,
vulgips, machineplamuur en voorstrijkmiddel tot randstroken
en sokkelelementen. Zodoende kan men in élke binnenruimte
profiteren van de gunstige eigenschappen van gips, of het nu
gaat om het opbouwen van nieuwe wanden of het afwerken van
bestaande wanden of plafonds. Wat ons betreft begint elke ruimte
met gips … van MultiGips.
Fred Fischer
Directeur Verkoop
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Duurzaam bouwen

Gezond wonen en werken

MultiGips gipsblokken zijn een duurzaam
bouwmateriaal. Zo is gips als grondstof
voldoende beschikbaar en gebruikt
MultiGips voor de productie van gipsblokken geen toeslagstoffen. Het water dat aan
het gips wordt onttrokken, komt als pure
waterdamp terug in de atmosfeer. Verder
kost het drogen van de gipsblokken met de
splinternieuwe generatie droogovens (met
warmteterugwinning) van VG-Orth relatief
weinig energie. Tot slot zijn de MultiGips
gipsblokken volledig te recyclen, mits
gezuiverd van eventuele verflagen, bevestigingsmiddelen, e.d. Gedurende de gehele
life cycle scoren gipsblokken erg goed.

In de milieuproductverklaring (Environmental Product Declaration) van MultiGips gipsblokken zijn naast de hoofdvereisten van
ISO 14025 ook bewijzen en testresultaten
opgenomen over de uitstoot van vluchtige
organische verbindingen en over radioactiviteit: de uitstoot is zo minimaal dat geen
enkele negatieve invloed op de kwaliteit van
binnenlucht is vastgesteld; de voorgestelde
grenswaarde voor radioactieve straling
(l = 0,5) werd in geen geval bereikt, zodat de
gipsblokken onbeperkt toegepast kunnen
worden.

De technische levensduur van pleister- en
plamuurlagen is nagenoeg onbeperkt.
Eenmaal opgebouwd blijken vaste pleisterelementen buitengewoon robuust te zijn;
bovendien zijn ze te allen tijde met hetzelfde materiaal bij te werken.

Gips is bouwbiologisch verantwoord en
bevordert het welzijn van wonen en werken, zo blijkt uit uitgebreid onderzoek. Het
geleidingsvermogen van gips voorkomt dat
wandoppervlakken elektrostatisch opladen
en stof aantrekken. Als zuiver anorganisch
materiaal kan gips niet schimmelen. Bovendien is gips geurloos en bijna emissievrij.
De van nature aanwezige radioactiviteit
van deze grondstof is zelfs lager dan van
de aardkorst. En met dezelfde pH-waarde
(7) als de menselijke huid is gips veilig en
gebruiksvriendelijk om te verwerken.

[6]

De warmte-isolerende werking van gips
bevordert een comfortabel woon- en werkklimaat. Gipsblokken worden gemaakt van
stucgips, dat tot 60% uit kleine poriën bestaat en daardoor een zeer lage warmtegeleidingcoëfficiënt heeft. Gipswanden stralen
geen koude uit, maar voelen altijd, ook
’s winters, behaaglijk aan. Met hun massieve structuur dragen gipswanden bij aan de
warmteopslagcapaciteit van een gebouw en
vertragen ze de thermische traagheid.

G I P S B LO K K E N E N P L E I S T E R SY S T E M E N

Onafhankelijk aanbevolen door SHI

De gipsblokken en gipspleisters van
MultiGips worden door het toonaangevende
Sentinel-Haus Institut (SHI) in Freiburg (D)
aanbevolen als ideaal bouwmateriaal voor
een gezond woon- en werkklimaat. SHI
onderzoekt en bevordert het gebruik van
bouwmaterialen zonder schadelijke stoffen
en bijwerkingen t.b.v. een goede luchtkwaliteit en een gezond en aangenaam
binnenklimaat. Tijdens en na de bouw laat
SHI door een onafhankelijke organisatie de
luchtkwaliteit uitvoerig controleren.
MultiGips is in Duitsland officieel partner
van het Sentinel-Haus concept.
Het Sentinel-Haus Institut (SHI) voert in
opdracht van overheden en bedrijven projecten uit op het gebied van binnenmilieu
ten behoeve van een gezond woon- en
werkklimaat. Het zorgt voor de opleiding
en begeleiding van bouwondernemers,
institutionele beleggers en adviseurs teneinde gezonde gebouwen te realiseren. Zij
kunnen met het Sentinel-Haus concept
hun investeerders en opdrachtgevers een
gezond binnenklimaat contractueel en
dus rechtsgeldig garanderen. Deze optimale binnenluchtkwaliteit wordt bereikt
door contractueel streefwaarden overeen
te komen (o.a. chemische en biologische
schadelijke stoffen, oplosmiddelen en
CO2), die door middel van een zorgvuldige,
wetenschappelijk gefundeerde bouwstoffenselectie en aansluitende luchtkwaliteitmetingen van een onafhankelijke deskun
dige worden bepaald.

Binnen iedere vier muren moet men gezond
kunnen verblijven. Maar gebeurt dat ook? Wie
in een nieuw of pas gerenoveerd gebouw intrekt,
krijgt vaak te maken met irriterende stoffen.
Gipspleisters en gipsblokken bestaan uit louter
water en gips en zijn bouwbiologisch
verantwoord.
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Op en top

Een mooie wand moet mooi
blijven. Op elke massieve
ondergrond komt een
hoogwaardige, vlakke toplaag
van … gips. Het oog van de
vakman wil ook wat:
op en top gips.
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Gipspleisters, plamuren, voegvul- en voorstrijkmiddelen. Keuze genoeg om massieve
ondergronden af te werken met gips, bij
MultiGips. Machine- en handpleisters
hechten op (cellen)beton, baksteen en

kalkzandsteen. Maar ook op pleisterwerk.
En zelfs op isolatiemateriaal. Eersteklas
voegenvullers en plamuren strijken voegen,
sleuven, scheuren en schade weer glad.
En premium primers garanderen een be-

trouwbare hechting van gipspleisters, ook
op kritieke ondergronden.
Duurzame relatie? Een mooie wand vergt
een hechte band.
[9]

www. mult ig ips. nl

Comfortabel

De kwaliteit van een gebouw
wordt niet alleen bepaald door
economische en technische
factoren. Ruimten moeten ook
behaaglijk zijn en uitstraling
hebben. Pleistersystemen van
MultiGips staan met hun
esthetisch lichte oppervlakken
altijd borg voor een prettige
woon- en werksfeer.
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Comfortabel
Geringe warmtegeleiding zorgt voor een
warm materiaaloppervlak en een comfortabel binnenklimaat. Open poriënstructuur
reguleert het binnenklimaat. De luchtvochtigheid blijft aangenaam. Gips is honderd
procent mineraal en schimmelt niet.
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Universeel toepasbaar
Voor wanden en plafonds in alle ruimten
met gewone relatieve luchtvochtigheid. Ook
voor keukens en badkamers.

Economisch in gebruik
Tot 25 mm per laag te verwerken. Incidenteel tot 50 mm per laag. Zuinig in gebruik:
slechts ca. 8 tot 10 kg droge mortel per m²
en gemiddelde laagdikte van 10 mm. Snel
droog, ook in de stookperiode.

Verantwoord
Onbrandbaar. Door het gebonden kristalwater zelfs een actieve brandbescherming.
Betrouwbaar, duurzaam en gezond bouwmateriaal. Geurloos. Geen allergiebevorde[11]
rende emissies.

www. mult ig ips. nl

ANWENDUNGSTECHNIK

Ondergronden voor pleisters

Machine- en handpleisters van MultiGips kunnen op diverse
ondergronden in gebouwen worden toegepast, zoals op beton (gestort
en prefab), baksteen, kalkzandsteen en cellenbeton. Ook kunnen ze op
pleisterwerk en isolatiematerialen worden aangebracht.

[12]
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Beoordeling van ondergronden

Zuigvermogen van de ondergrond

In algemene zin geldt: De ondergrond moet
zuigend vermogen hebben, sterk (vast),
droog en vorstvrij zijn. De temperaturen
van de ondergrond en de omgeving mogen
niet beneden +5 °C zijn. Voordat met de
werkzaamheden wordt begonnen, moet de
ondergrond worden bevrijd van stof, losse
en zwakke delen, kalk- en andere uitbloeiingen en resten van bekistingsoliën.

Het zuigend vermogen van de ondergrond
is voor de hechting van het pleister van
essentieel belang. Deze mag noch te groot
noch te klein zijn, zodat de mechanische
hechting, die de zeer goede hechting van
alle MultiGips pleisters bepaalt, onbelemmerd kan verlopen. Zeer pleistervriendelijke ondergronden zijn in het algemeen
baksteen en kalkzandsteen.

In veel gevallen is droog afborstelen met
een harde borstel of een staalborstel
voldoende. Indien nat reinigen nodig is, dan
moet daarna worden gewacht tot de ondergrond weer droog is.

Een te sterk zuigende ondergrond onttrekt
te snel water aan de verse gipsmortel,
waardoor de verharding niet meer optimaal
verloopt. Dit is het zogenaamde verbranden
van de pleister, dat gecombineerd gaat met
een verlies aan sterkte. Sterk zuigende
ondergronden moeten daarom met
MultiGips Grundiermittel worden voorgestreken, waardoor het zuigvermogen
geoptimaliseerd wordt. Sterk zuigende
materialen voor wanden zijn bijvoorbeeld
cellenbeton of poreuze baksteen.

Als ondanks deze voorbereidingen geen geschikte ondergrond kan worden verkregen,
dan kunnen geen pleisterwerkzaamheden
worden uitgevoerd. Eventuele beperkingen
moeten schriftelijk aan de bouwleiding
worden gemeld. Dit geldt vooral bij extreem
verontreinigde ondergronden, b.v. doorweekte ondergronden met water of olie,
zeer oneffen ondergronden, onvoldoende
draagkracht van de ondergrond, vorst in
de ondergrond of in het gebouw en te hoog
vochtgehalte in de ondergrond of in het
hele gebouw.

hechting van het pleister wordt door een
voorbehandeling met MultiGips
Betonkontakt verbeterd. Bij natte betonnen
oppervlakken zijn de poriën van de ondergrond gevuld met water, zodat het gips niet
kan indringen en zich niet kan verankeren.
Voor een optimale hechting bij pleisterwerkzaamheden moet beslist gewacht
worden tot de te pleisteren ondergrond
volledig droog is.

Een zwak zuigende ondergrond heeft geen
of nauwelijks poriën waarin het pleister
zich mechanisch kan verankeren. Het in de
praktijk meest voorkomende geval is zeer
glad, zwak zuigend beton. De mechanische

[13]
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Beton als ondergrond

Alvorens de pleisterwerkzaamheden te
beginnen, moet het betonoppervlak luchtdroog en de ondergrond zuigend zijn. Deze
toestand kan onder gunstige omstandigheden (b.v. langdurig zomerweer) in 4 weken
en bij ongunstige weeromstandigheden (b.v.
te hoge luchtvochtigheid) op zijn vroegst
in 8 weken (minimaal 60 vorstvrije dagen)
na het ontkisten worden bereikt. Om een
goede hechting van het pleister te krijgen,
mag het vochtgehalte van het beton niet
boven de 3 massaprocent liggen. Indien
deze voorwaarden niet in acht worden genomen kan de hechting nadelig beïnvloed
worden, doordat:

WW De poriën in het beton gevuld zijn met
water en het indringen van gips belemmerd wordt.
WW Het te verse beton nog krimpt (droogkrimp) en hierdoor spanningen tussen
beton en pleister ontstaan.
WW In het proces van de verdere droging
van het beton zouten en alkalische
vloeistoffen vanuit de poriën naar het
oppervlak getransporteerd worden en de
hechting verstoren.

De geschiktheid van een betonnen ondergrond voor pleisters moet onderzocht
worden voordat met de werkzaamheden
wordt begonnen. Hiervoor kunnen vijf methoden opeenvolgend worden uitgevoerd.
Het is aan te bevelen om de maatregelen
en resultaten volgens een vaste methodiek
schriftelijk vast te leggen.

WW De structuur van het gips door op
tredende verandering in kristallisatie
beschadigd wordt

Moderne architectuur is zonder beton
nagenoeg niet meer denkbaar. Met een
oppervlak van gipspleister krijgt beton weer
een vriendelijkere uitstraling en ontstaan fraaie
en behaaglijke ruimten. Voor aanvang van de
pleisterwerkzaamheden moet het beton op een
aantal punten worden beproefd en MultiGips
hechtbrug worden opgebracht.

[14]
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O N D E R Z O E K naar de ondergrond van het stucwerk en maatregelen voor het herstellen van gebreken
Onderzoek naar

Procedure

Kenmerken

Geschikte maatregelen

Losse delen en stof

Veegproef, visuele beoordeling

Waarneemba(a)r(e) los materiaal
en verkleuring, stof plakt op de hand

Losse delen en stof verwijderen,
met stalen borstel afborstelen/
aftikken, zandstralen

Hechtend vermogen en samenhang

Krasproef, visuele beoordeling

Afschilderingen , losse stukken,
scheurvorming

Met stalen borstel afborstelen/
aftikken, pleisterdrager zandstralen

Uitbloeiingen

Veegproef, visuele beoordeling,
vochtmeting

Verkleuringen, kristalaangroei,
vochtplekken

Afborstelen, zandstralen, laten
drogen

Vochtgehalte ondergrond en
oppervlak

Bevochtigingsproef, veegproef, zo
nodig vochtmeting

Oppervlak toont nat, verkleuringen aan randen, condens aan het
oppervlak

Laten drogen, eventueel gebruik van
ontvochtiger

Zwak zuigende ondergronden

Bevochtigingsproef, inspectie naar
huidvorming

Geen of pas na 3 minuten ontstaan
van verkleuring van licht tot donker
grijs, water parelt af

Droging afwachten, vervolgens
hechtbrug aanbrengen

Dichte en goed hechtende huidvorming

Krasproef, bevochtigingsproef

Geen of pas na 3 minuten ontstaan
van verkleuring van licht tot donker
grijs, water parelt af , nabij kras
sterker zuigvermogen en donkere
verkleuring

Met stalen borstel /stalen krabber
opruwen, eventueel zandstralen,
vervolgens hechtbrug aanbrengen

Resten van bekistingsolie

Bevochtigingsproef,

Geen verkleuring van licht tot donker grijs, water parelt af,

eventueel met UV-lamp

fluorescerend oppervlak

Reinigen met water en borstel, optioneel ook met reinigingsmiddelen
voor beton of met stoomreiniger,
opnieuw laten drogen, vervolgens
hechtbrug aanbrengen

Glad oppervlak

Visuele beoordeling

Glanzende en gladde oppervlakken

Zandstralen, hechtbrug, pleisterdrager

Verwerkings- en ondergrondtemperatuur

Temperatuurmeting

Temperatuur lager dan +5 °C

Stoppen met stukadoorswerkzaamheden, verwarmen

Dilataties, glijoplegging

Visuele beoordeling

Vlakheid en haaksheid ondergrond

Winkelhaak, rij, waterpas, laser

Volgens tekeningen in het stuka
doorswerk verwerken
Maattoleranties volgens bestek

Egaliseren met pleister, pleisterdrager bij grotere laagdikte

[15]
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Metselwerk (oud)

Vooral bij renovatie wordt als ondergrond
voor pleisterwerk oud metselwerk aangetroffen waarvan de kwaliteit moeilijk is
te bepalen en waarvan de opbouw vaak
zeer wisselend (gemengd metselwerk) is.
Er kan geen algemene uitspraak worden
gedaan over de voorbehandeling van het
metselwerk, omdat de omstandigheden en
randvoorwaarden per bouwproject sterk
verschillen. In elk geval moeten de reeds
beschreven algemene regels voor nieuw
metselwerk in acht worden genomen.
Bovendien moeten de volgende punten
beproefd of in acht genomen worden:
WW Voldoende vlakheid van de ondergrond,
zodat met de beoogde laagdikte een vlak
pleisteroppervlak kan worden gerealiseerd. Gipspleisters kunnen in een laag
tot 25 mm en bij uitzondering tot 50
mm dikte worden verwerkt, zodat het
afvlakken van oneffenheden meestal
probleemloos mogelijk is.
WW Stof en losse of rotte delen van een
oude pleister moeten zorgvuldig worden
verwijderd. Bij ernstige twijfels over de
draagkracht en scheurvorming van de
ondergrond moet een pleisterdrager
worden toegepast.

Metselwerk (nieuw)

WW De aanwezigheid van verschillen in
steen- en voegkwaliteiten zorgen bijna
altijd voor verschillen in zuiging. Dat kan
met MultiGips Grundiermittel op een
geoptimaliseerd en egaal niveau worden
gebracht.
WW Afhankelijk van de situatie kan een versterkingsweefsel of gaas in het bovenste
derde van de pleisterlaag raadzaam zijn.
De opmerkingen over het testen van de
verschillende ondergronden gelden in
het algemeen ook bij renovatie van oud
pleisterwerk of van oude verflagen als
ondergrond voor nieuwe pleisters. Het oude
pleister moet voldoende draagkracht hebben, slijtvast en stofvrij zijn. De pleisters
moeten van tevoren met MultiGips primer
gestabiliseerd worden. Losse verflagen
moeten worden verwijderd. Draagkrachtige
en goed hechtende verf kan in uitzonderingsgevallen overlaagd worden met
nieuwe pleister. Maar verf werkt wel als
een soort tussenlaag waarvoor een voorbehandeling met Betonkontakt als hechtbrug
moet worden getest.

MultiGips pleisters zijn uitermate geschikt
voor de verwerking op metselwerk van
iedere soort, of het nu traditioneel gemetselde of gelijmde bouwmaterialen betreft.
In elk geval mogen de voegen waar geen
mortel (meer) in zit niet breder dan
5 mm zijn. Men moet rekening houden met
de verschillen in zuiging van kalkzand
steen, cellenbeton, baksteen en poreuze
baksteen. Het zuigvermogen van de stenen
moet bij voorkeur (nagenoeg) gelijk zijn
aan dat van de metselmortel. Sterk of verschillend zuigende oppervlakken, bijvoorbeeld cellenbeton, moeten met MultiGips
primer worden voorgestreken. Verschillend
zuigende oppervlakken moeten eveneens
worden voorgestreken.

Bij restauraties en renovaties worden vaak uit
het lood staande, oneffen en onvlakke wanden,
gemengd metselwerk, oude pleisterlagen en ook
oude verflagen als ondergrond voor de pleisters
aangetroffen. MultiGips pleisters worden in één
laag met een dikte van 25 mm – bij uitzondering
zelfs tot 50 mm – opgebracht. Hierdoor kan
ook onder moeilijke omstandigheden voor een
glad en vlak wandoppervlak worden gezorgd.
De noodzaak van een voorbehandeling van de
ondergrond moet per situatie worden bekeken.

[16]
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Verschillende ondergronden

Isolatieplaten worden in toenemende mate
gebruikt als ondergrond voor pleisterwerk.
Dit tengevolge van het moderne, energiebesparende bouwen en renoveren.
MultiGips pleisters zijn, o.a. wegens hun
geringe eigen massa, ideaal voor deze
toepassing. De isolatieplaten moeten
volgens de voorschriften van de fabrikant
nauwsluitend, zonder speling en gefixeerd
zijn aangebracht.
Lichte houtwolplaten moeten vóór het
pleisteren altijd worden voorzien van een
minerale spuitmortel met een grote korrel
(0 – 5 mm). Het oppervlak van de verse
spuitmortel wordt niet afgewerkt, maar
moet volledig droog zijn voor verdere werkzaamheden. Vervolgens Multigips pleister
aanbrengen met een wapeningsweefsel
met een minimale dekking van een derde
van de totale laagdikte. De minimale totale
laagdikte is 15 mm.

Hardschuimplaten van geëxpandeerd of
geëxtrudeerd polystyreen (EPS of XPS) of
van polyurethaan (PU) moeten volgens de
fabrikanten vormvast en geschikt zijn voor
het afwerken met pleister. Gecanneleerde
platen verdienen de voorkeur. Van andere
platen moet het oppervlak met de tanden
van een zaag worden opgeruwd. Als alternatief kan MultiGips Betonkontakt worden
opgebracht. Dun voorpleisteren, versterkingsweefsel indrukken en nat-in-nat tot
een pleisterlaag met een minimale dikte
van 15 mm afwerken. De randen van de
pleisteroppervlakken door een snee met
de spaan van de flankerende bouwdelen
scheiden.

Hout en metaal zijn niet geschikt als ondergrond
voor pleisterwerk. Ingebouwde delen van hout
en metaal die in het te pleisteren oppervlak
aanwezig zijn, moeten met een pleisterdrager
worden overlaagd. Houten bouwmateriaal onder
pleisterdrager moet vrij kunnen bewegen. Geadviseerd om deze materialen te bekleden met een
scheidingslaag zoals bijvoorbeeld oliepapier. De
minimale pleisterdikte op de pleisterdrager is
15 mm. Dat geldt bijvoorbeeld voor stijlen en
dwarsbalken in houten vakwerk, kolommen en
flenzen van profielbalken van staalconstructies
en metalen leidingen in brede wand- en plafond-

Glasschuim (Foamglas) is een zeer pleistervriendelijke ondergrond. Platen van dit materiaal moeten

sleuven. Alle in de ondergrond aanwezige en aan

conform de beschrijving van de fabrikant met een voor dit systeem geschikte lijm worden geplaatst. Een

de lucht blootgestelde ingebouwde materialen

verdere voorbehandeling is in het algemeen niet nodig, maar het is aan te bevelen een wapeningsgaas

bestaande uit oxideerbare metalen moeten van

met een minimale dekking van een derde van de totale laagdikte aan te brengen.

tevoren tegen corrosie worden beschermd.

[17]
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Ondergrond voorbehandelen

Tot een pleistersysteem behoren niet alleen
een of meerdere lagen pleister, maar ook
de ondergrond zelf. De hoedanigheid van de
ondergrond beïnvloedt de hechting van het
pleister in grote mate. Daarom moet niet
alleen voldoende aandacht worden besteed
aan het pleisterwerk, maar ook aan de
voorbehandeling van de ondergrond.
Aan de voorbehandeling van de ondergrond
worden over het algemeen dezelfde voorwaarden gesteld als aan het pleister- en
plamuurwerk. Wanden waarvan de ondergrond moet worden voorbehandeld, dienen
altijd beschermd te zijn tegen opstijgend
en vanaf de achterzijde inwerkend vocht.
Wanneer het bovenste plafond van een gebouw moet worden gepleisterd, dient voor
aanvang van de ondergrondbehandeling
zowel de warmte-isolatie als de afdichting
aangebracht te zijn en moeten de andere
plafonds vrij van oppervlaktewater, bijvoorbeeld neerslag, zijn.
Een voorbehandeling is ook vooral nodig
om de hechting van het pleister aan de
ondergrond te verbeteren en een gelijkmatige droging te garanderen. Grofweg zijn er
twee productcategorieën om voor te behandelen: hechtbruggen en primers, ook gronderingen of voorstrijkmiddelen genoemd.
MultiGips heeft voor elke gebruikelijke
ondergrond een nauwkeurig afgestemde
oplossing. De materialen worden vloeibaar
in een emmer kant-en-klaar geleverd.
Deze zijn, afhankelijk van het product, in
de originele verpakking ongeopend 6 tot 12
maanden houdbaar. Inwerking van vorst is
niet toegestaan! Eenmaal bevroren materialen mogen na ontdooien niet meer worden
gebruikt.

Verwerking
Voor het opbrengen van MultiGips hechtbruggen of MultiGips primers moet de
ondergrond schoon, draagkrachtig, droog
en vrij van losse delen zijn en vrij van bekistingsolie of nabehandelingsmiddelen.
Materialen nooit op bevroren oppervlakken
opbrengen en bij temperaturen van bouwelement en omgeving onder +5 °C. Belendende oppervlakken zoals glas, marmer,
baksteen en metaal moeten worden beschermd. Spatten meteen (in de nog verse
toestand) met water afnemen.
Gelijkmatig opbrengen gebeurt met een
kwast, een lamsvachtrol of een geschikte
spuitmethode. Het gebruik van een veiligheidsbril wordt aangeraden. Gereedschap
onmiddellijk na gebruik met water reinigen.
Tijdens de verwerking goed ventileren!
Alle MultiGips voorbehandeling ter verbetering van de hechting moeten vóór het
opbrengen van het pleister droog zijn en
mogen niet meer plakken. Dit kan door visuele controle of met de krasproef worden
vastgesteld. Lage temperaturen en/of een
hoge relatieve luchtvochtigheid verlengen
de droogtijd.
MultiGips primer
Primers of voorstrijkmiddelen reduceren
de zuiging van de ondergrond en zorgen
ook bij verschillende ondergronden voor
een gelijkmatig zuigvermogen. Hierdoor
kan een te snelle en ongelijkmatige droging
van de verse pleisterlaag worden voorkomen. Te snelle onttrekking van water – ook
verbranding genoemd – vermindert de
hechting en de druksterkte van het pleister.
Een niet gelijkmatig zuigvermogen kan
spanningen in de pleisterlaag veroorzaken
en visuele aftekening van b.v. voegen van
metselwerk op het oppervlak tot gevolg
hebben.

Sterk zuigende ondergrond: er wordt te snel
water aan de stuclaag onttrokken. Resultaat:
verhoogd risico op onvoldoende hechting van de
pleisterlaag ('verbranden').

Ondergrond met MultiGips primer: gelijkmatige
regulering van de zuiging van de ondergrond en
optimale droging. Het mengsel is diffusie-open.

[18]
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MultiGips hechtbrug

MultiGips Betonkontakt is een kant-en-klare hechtbrug op kunststof dispersiebasis
met een speciale korrel, die als hechtende
ondergrond tussen zwak zuigende en/of
gladde ondergronden voor pleisters (zoals
gipspleister of gipslijm) toegepast wordt.
Het materiaal is uiterst alkalibestendig
en is daarom bijzonder geschikt voor toepassing op beton. MultiGips Betonkontakt
is zowel binnen als buiten toepasbaar. De
hechtbrug sluit de poriën niet af; de mechanische hechting van het gipspleister en
het ademende karakter van de ondergrond
worden niet negatief beïnvloed. MultiGips
Betonkontakt mag niet worden verdund!
Voor verwerking steeds doorroeren. Het
restvochtgehalte van het beton mag niet
meer bedragen dan 3 massaprocent.

Betrouwbaar: handmatig aangebrachte
hechtbrug met toeslagstoffen die het
oppervlak verruwen en daarmee het
hechtoppervlak vergroten.

[19]
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Verwerking

MultiGips machinepleisters zijn een bijzonder economisch en
verwerkingstechnisch betrouwbare oplossing voor het pleisteren van
grote oppervlakken. Opbrengen met de machine is niet alleen sneller en
gemakkelijker dan handmatig opbrengen. Tevens wordt door de druk van
het spuiten een betere hechting bereikt, omdat het gips zeer goed in de
poriën van de ondergrond dringt.

[20]
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Machinepleister

Machinepleisters van MultiGips worden als
kant-en-klare droge mortel op de bouwplaats afgeleverd. Verdere toevoegingen of
bijmengingen zijn niet nodig en zijn voor
het bereiken van de bijbehorende prestaties ook niet toegestaan. De droge mortels
kunnen met alle gebruikelijke gipspleistermachines en transportinstallaties worden
verwerkt. De pleistermachines kunnen
meteen vanuit de zak worden gevuld;
mortel vanuit een container moet met een
pneumatische transportinstallatie worden
aangevoerd.
Voor het aanmaken uitsluitend schoon gereedschap, schone kuipen en schoon water
gebruiken. De dosering van water moet op
de pleistermachine ingesteld worden, zodat
de ideale menging wordt bereikt, die voor
de gewenste laagdikte en een probleemloze verwerking nodig is. De aangemaakte
specie kan dan goed naar de spuitkop
worden gepompt en gelijkmatig en zonder
uitzakkingen worden opgebracht.

Het pleister bij voorkeur op de wanden
van boven naar beneden opbrengen. Met
de in de spuitkop toegevoerde perslucht
wordt het gipspleister in de gewenste dikte,
gebruikelijk eenlaags 10 tot 25 mm dik,
opgespoten.
Indien een eenlaagse pleister in twee lagen
moet worden aangebracht – bijvoorbeeld bij
verschillen in zuiging van de ondergrond,
bij dikkere pleisterlagen tot maximaal 50
mm of bij toepassing van een wapeningsgaas – moet dun worden voorgespoten en
de tweede laag absoluut nog nat-in-nat
worden aangebracht. Na het opspuiten
van de pleisterspecie afrijen. Is de pleister
voldoende verhard, dan licht bevochtigen
en met een schuurbord doorschuren. Hierbij opletten dat het pleister nog wel enigszins vochtig is, zodat niet te veel voorbevochtiging nodig is. Vervolgens het pleister,
nog voordat deze volledig droog is, met een
spaan zorgvuldig afvlakken en hierbij het
slib wegnemen.

Kenmerkend voor MultiGips machinepleisters is dat ze gelijkmatig verharden en een
ruime, praktische verwerkingstijd van
2 à 3,5 uur hebben, afhankelijk van ondergrond en omstandigheden. Daardoor zijn
grote oppervlakken economisch en snel te
pleisteren en af te vlakken. De genoemde
verwerkingstijden zijn richtwaarden die
– afhankelijk van de ondergrond, het omgevingsklimaat en de verwerkingsomstandigheden – kunnen verschillen.
In het bijzonder tocht en hoge temperaturen kunnen de verwerkingstijd van het
gipspleister verkorten. Het spuitwerk
mag niet langer dan 15 minuten worden
onderbroken. Bij onverwachte stroom- of
wateruitval en na de beëindiging van de
werkzaamheden moeten de menger, de
specieslangen en de spuitkop grondig
gereinigd worden.

Voor oppervlakken met een structuur na
verloop van tijd opnieuw bewerken met een
schuurbord.

[21]
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Handpleister

Voor kleinere oppervlakken, reparaties en
renovaties zijn MultiGips handpleisters een
ideale oplossing. MultiGips RotWeiss licht
90F handpleister is geschikt voor alle pleisterondergronden met name voor gladde,
zwak zuigende ondergronden zoals beton.
MultiGips GoldWeiss licht NL is speciaal
ontwikkeld voor normaal zuigende, ruwe
ondergronden zoals metselwerk.
De handpleisters van MultiGips worden
als kant-en-klare droge mortel in zakken
geleverd. Verdere toevoegingen of bijmengingen zijn niet noodzakelijk en zijn voor
het bereiken van de bijbehorende prestaties
ook niet toegestaan. De handpleisters van
gips worden in schoon water gestrooid en
na korte verzadiging met een mixer gemengd tot een goed verwerkbare specie.
De hoeveelheid specie moet zo berekend
zijn dat deze binnen 20 minuten aangebracht kan worden.

[22]

Handpleisters van gips worden in één gang
met troffel en spaan aangebracht. Bij wanden wordt normaliter van beneden naar
boven gewerkt. Voor hechting over het volle
oppervlak aan de ondergrond moet deze
krachtig tegen de ondergrond aangedrukt
worden. Vervolgens afrijen en net als machinepleister schuren en afvlakken.

Tijdens de verwerking de BA-richtlijn 1.1.

MultiGips handpleisters hebben een praktische verwerkingsduur van ongeveer 90
tot 120 minuten. Deze verwerkingstijden
zijn richtwaarden die – afhankelijk van
de ondergrond, het omgevingsklimaat en
de verwerkingsomstandigheden kunnen
verschillen. Met name tocht en hoge temperaturen kunnen de verwerkingstijd van
het gipspleister beduidend verkorten en
de eigenschappen van het pleister nadelig
beïnvloeden.

structies, bestaande uit houten of metalen

en 1.2 en de verwerkingsadviezen van
Bedrijfschap Afbouw in acht nemen.
Zie BA-publicaties op
www.bedrijfschapafbouw.nl of
www.tbafbouw.nl
BA-richtlijn 1.1: Gipsgebonden plafondstucwerk op starre pleisterdraagcon
regelwerk met stucplaten. Richtlijn
voor het monteren van regelwerk en het
aanbrengen van stucplaten voor verlaagde
plafonds, en het afwerken ervan.
BA-richtlijn 1.2: Verwerkingsrichtlijn voor
het aanbrengen van een gipsgebonden
pleistersysteem op kalkzandsteen lijm
blokken en kalkzandsteen lijmelementen.

G I P S B LO K K E N E N P L E I S T E R SY S T E M E N

Gipsplamuren

Drogen en bouwen in de winter

Met gipsplamuur of pleistergips worden
die materialen aangeduid die tot 0 mm
kunnen worden uitgesmeerd. Ze zijn ideaal
voor het vervaardigen van absoluut gladde
oppervlakken in de bouw, maar kunnen ook
gebruikt worden als voegvul- of reparatiemiddel.

Gipspleisters van MultiGips zijn zorgvuldig
afgestemd op de verwerkingstijden die in
de praktijk nodig zijn, en op een homogeen
bindingsproces. Toch kunnen in de praktijk
afwijkingen optreden van de opgegeven
verwerkingstijden, omdat het drooggedrag
van het pleister in hoge mate door de ondergrond, de omgevingstemperatuur en
de verwerkingsomstandigheden bepaald
wordt.

MultiGips CasoFill Super 50
MultiGips CasoFill Super 50 is een
premium fabrieksmatig gemengde voegenvuller en plamuur op gipsbasis conform
NEN-EN 13963 met een constante kwaliteit
voor het hoogwaardig, handmatig plamuren van droogbouwsystemen en het vullen
en volvlak plamuren van alle geschikte,
gebruikelijke plamuurondergronden binnenshuis. Dit product wordt gebruikt voor
het afwerken van gipsplaten met halfronde
kant zonder wapeningstroken, van gipsplaten met afgeschuinde kant met wapeningstroken en van gipsvezelplaten. De
verwerkingstijd is circa 50 minuten.

Na het aanbrengen van het pleister moet
goed geventileerd worden, zodat het
vocht ongehinderd kan verdwijnen. Ook
moet rekening worden gehouden met de
hoeveelheid bouwvocht, die nog kan stijgen
door eventuele latere werkzaamheden.
Onder ongunstige omstandigheden – bijvoorbeeld lage temperaturen of veel bouw
vocht – moeten door de opdrachtgever
luchtdrogers worden geplaatst. Een slechte
ventilatie kan, vooral in de winter, leiden tot
huidvorming, die de droging nadelig beïn
vloedt. De pleisterlagen moeten in dat geval
lichtjes worden geschuurd.
Gipspleisters en materialen voor de voorbehandeling moeten altijd vorstvrij verwerkt
worden. De temperaturen van de ondergrond, het aanmaakwater en de omgevingslucht mogen niet lager zijn dan +5 °C.
Stukadoren is alleen toegestaan mits de
temperatuur in het etmaal daaropvolgend
niet onder deze temperatuur zal dalen. Ook
de oppervlakken van de bouwdelen moeten
voor een vakkundige verwerking de juiste
temperatuur hebben.
Op de bovenste verdieping en bij alle potentiële koudebruggen, met name de kopse
vlakken, moet ‘s winters de thermische
isolatie al zijn aangebracht alvorens te
beginnen met binnen pleisteren. Zelfs als
de temperaturen op deze plekken niet lager
dan +5 °C worden, kan zich toch condensvocht vormen, dat de binding en hechting
van de pleisterlaag nadelig beïnvloedt.

[23]
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PRODUCT- EN
SYSTEEMGEGEVENS
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Machinepleister van gips

MultiGips MP 100 licht NL
Fabrieksmatig voorgemengde droge premium gipsmortel
met lichte toeslagstoffen overeenkomstig NEN-EN 13279.
Van constante kwaliteit en bestemd om elke geschikte,
gebruikelijke ondergrond binnenshuis
eenlaags te egaliseren. Machinaal en
handmatig aan te brengen op wanden
en plafonds.
Fijne pleister

Eigenschappen
WW Fijnkorrelige, lichte structuur met bijzonder goede hechting
WW Geschikt voor eenlaags pleisteren tot 25 mm dikte
WW Gering mortelgewicht
WW Makkelijk te verwerken
WW Eenvoudig glad te maken dankzij maximale smeerbaarheid
WW Hoge vormvastheid en goed vulvermogen
WW Moeiteloos afreien mogelijk dankzij gelijkmatig verlopend bindingsproces

Toepassingsgebieden
WW Binnenwanden en -plafonds
WW Alle geschikte, gebruikelijke pleisterondergronden
WW Nieuwbouw
WW Renovatie, inclusief gemengde ondergronden van beton, metselwerk en bestaande
pleisters van gips, kalk en cement

[26]
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Verwerking

Zorg dat de pleisterondergrond draagkrachtig, droog, vormstabiel, stof- en vorst
vrij is. Het zuigvermogen en de ruwheid
van de pleisterondergrond beïnvloeden de
hechting van het pleisterwerk. Eventueel is
een voorbehandeling met MultiGips
Betonkontakt of MultiGips Grundiermittel
vereist.
De temperaturen van lucht en bouw
element mogen vanaf het aanbrengen
van het pleisterwerk tot de uitharding niet
onder +5 °C liggen. Voer insnijdingen uit
aan de wandranden, vooral langs de plafondaansluiting.
De droogtijd bedraagt minimaal één dag
per mm pleisterdikte en is mede afhanke
lijk van de weeromstandigheden. Zorg
na het aanbrengen van het pleister voor
voldoende ventilatie om overtollig vocht via
de lucht af te voeren.

Technische gegevens
Verwerking

Machinaal, handmatig

Verwerkingstijd

ca. 3 h

Pleisterdikte, éénlaags

10 – 25 mm (wand)
10 – 15 mm (plafond)

Benodigd materiaal
Opbrengdikte
(mm)

Verbruik
(kg/m²)

Opbrengst
(m²/zak)

(m²/t)

10

ca. 8

>3

> 120

Materiaal nr. 947

Papieren zakken met vochtbescherming, 25 kg

Opslag

ca. 3 maanden, droog

Kwaliteit NEN-EN 13279

Gipsmortel B4/50/2

Eurobrandklasse NEN-EN 13501

A1

Brandgedrag

Geen bijdrage aan de brand

Buigtrekvastheid

≥ 1,0 N/mm²

Drukvastheid

≥ 2,5 N/mm²

Schijnbare dichtheid

ca. 825 kg/m³

Bulkdichtheid

ca. 770 kg/m³

Warmtegeleidbaarheid λ

0,27 W/mK

Emissies in het vertrek (beknopt) 1)
Vereisten (mg/m³)

TVOC-concentratie in de testkamerlucht (mg/m³)

gemeten na
3 dagen

28 dagen

3 dagen

28 dagen

≤ 10

≤1

0,019

0,009

Bestektekst: toepassing van een minerale binnenpleister
Minerale binnenpleister op wand/plafond (*)
Gipsmortel NEN-EN 13279 – B4/50/2 (machinepleister van gips)
Uitvoering volgens voorschrift van de fabrikant
Ondergrond: …..
Pleisterdikte: 10 mm gemiddeld
Pleistermortel éénlaags aanbrengen, vlak trekken
Pleisteroppervlak: aangezet, geëgaliseerd (*)
Pleisteroppervlak als tegelondergrond: aangezet, niet egaliseren, niet vilten (*)
Product MultiGips MP 100 licht NL					

..... m²

(*) Naar keuze

Gegevens over verbruik, hoeveelheid en uitvoering zijn benaderingswaarden die in de concrete bouwsituatie deskundig dienen te worden getest. De definitieve eigenschappen van de
MultiGips producten worden al naargelang de planning, de uitvoering en de voorwaarden op de bouwplaats pas bereikt na verharding aan de bouwsubstantie. Neem de algemeen erkende
regels van de bouwtechniek, normen, richtlijnen, ambachtelijke en technische regels evenals de uitvoeringsbepalingen van derden-fabrikanten bij gecombineerde toepassing met
MultiGips producten in acht.
1) Volgens AgBB-schema (Duitse Commissie voor de gezondheidsbeoordeling van bouwproducten)
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Machinepleister van gips

MultiGips MP 101 licht NL
Fabrieksmatig gemengde droge gipsmortel met lichte
toeslagstoffen overeenkomstig NEN-EN 13279. Het
gipspleister is geschikt om elke geschikte, gebruikelijke
ondergrond binnenshuis eenlaags te
egaliseren. Machinaal en handmatig
aan te brengen op wanden en
plafonds.
Zeer fijne pleister

Eigenschappen
WW Zeer fijnkorrelige, lichte structuur met bijzonder goede hechting
WW Geschikt voor eenlaags pleisteren tot 25 mm dikte
WW Gering mortelgewicht
WW Bijzonder makkelijk te verwerken
WW Eenvoudig glad te maken dankzij maximale smeerbaarheid
WW Hoge vormvastheid en goed vulvermogen
WW Moeiteloos afreien mogelijk dankzij gelijkmatig verlopend bindingsproces

Toepassingsgebieden
WW Binnenwanden en -plafonds
WW Alle geschikte, gebruikelijke pleisterondergronden
WW Nieuwbouw
WW Renovatie, inclusief gemengde ondergronden van beton, metselwerk en bestaande
pleisters van gips, kalk en cement
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Verwerking

Zorg dat de pleisterondergrond draagkrachtig, droog, vormstabiel, stof- en vorst
vrij is. Het zuigvermogen en de ruwheid
van de pleisterondergrond beïnvloeden de
hechting van het pleisterwerk. Eventueel is
een voorbehandeling met MultiGips
Betonkontakt of MultiGips Grundiermittel
vereist.
De temperaturen van lucht en bouwelement mogen vanaf het aanbrengen
van het pleisterwerk tot de uitharding niet
onder +5 °C liggen. Voer insnijdingen uit
aan de wandranden, vooral langs de plafondaansluiting.
De droogtijd bedraagt minimaal één dag
per mm pleisterdikte en is mede afhankelijk van weeromstandigheden. Zorg na het
opbrengen van het pleister voor voldoende
ventilatie om overtollig vocht via de lucht af
te voeren.

Technische gegevens
Verwerking

Machinaal, handmatig

Verwerkingstijd

ca. 3 h

Pleisterdikte, éénlaags

10 – 25 mm (wand)
10 – 15 mm (plafond)

Benodigd materiaal
Opbrengdikte
(mm)

Verbruik
(kg/m²)

Opbrengst
(m²/zak)

(m²/t)

10

ca. 8

>3

> 120

Materiaal nr. 928

Papieren zakken met vochtbescherming, 25 kg

Opslag

ca. 3 maanden, droog

Kwaliteit NEN-EN 13279

Gipsmortel B4/50/2

Eurobrandklasse NEN-EN 13501

A1

Brandgedrag

Geen bijdrage aan de brand

Buigtrekvastheid

≥ 1,0 N/mm²

Drukvastheid

≥ 2,5 N/mm²

Schijnbare dichtheid

ca. 900 kg/m³

Bulkdichtheid

ca. 820 kg/m³

Warmtegeleidbaarheid λ

0,27 W/mK

Emissies in het vertrek (beknopt) 1)
Vereisten (mg/m³)

TVOC-concentratie in de testkamerlucht (mg/m³)

gemeten na
3 dagen

28 dagen

3 dagen

28 dagen

≤ 10

≤1

0,019

0,009

Bestektekst: toepassing van een minerale binnenpleister
Minerale binnenpleister op wand/plafond (*)
Gipsmortel NEN-EN 13279 – B4/50/2 (machinepleister van gips)
Uitvoering volgens voorschrift van de fabrikant
Ondergrond: …..
Pleisterdikte: 10 mm gemiddeld
Pleistermortel éénlaags aanbrengen, vlak trekken
Pleisteroppervlak: aangezet, geëgaliseerd (*)
Pleisteroppervlak als tegelondergrond: aangezet, niet egaliseren, niet vilten (*)
Product MultiGips MP 101 licht NL					

..... m²

(*) Naar keuze

Gegevens over verbruik, hoeveelheid en uitvoering zijn benaderingswaarden die in de concrete bouwsituatie deskundig dienen te worden getest. De definitieve eigenschappen van de
MultiGips producten worden al naargelang de planning, de uitvoering en de voorwaarden op de bouwplaats pas bereikt na verharding aan de bouwsubstantie. Neem de algemeen erkende
regels van de bouwtechniek, normen, richtlijnen, ambachtelijke en technische regels evenals de uitvoeringsbepalingen van derden-fabrikanten bij gecombineerde toepassing met
MultiGips producten in acht.
1) Volgens AgBB-schema (Duitse Commissie voor de gezondheidsbeoordeling van bouwproducten)
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Machinepleister van gips

MultiGips MP 102 licht LB
Fabrieksmatig voorgemengde, droge en zeer fijne pleister
met superlichte toeslagstoffen overeenkomstig
NEN-EN 13279. Het gipspleister van constante kwaliteit is
bestemd om elke geschikte, gebruikelijke pleisterondergrond binnenshuis
eenlaags te egaliseren. Machinaal en
handmatig op te brengen.
Superfijne pleister

Eigenschappen
WW Super fijnkorrelige, lichte structuur met bijzonder goede hechting
WW Puntsgewijs op te brengen van praktisch 0 tot 50 mm laagdikte
WW Op hele oppervlakken aan te brengen vanaf 5 mm laagdikte
WW Zeer gering mortelgewicht
WW Heel makkelijk te verwerken
WW Hoge vormvastheid en goed vulvermogen
WW Moeiteloos afreien mogelijk dankzij gelijkmatig verlopend bindingsproces

Toepassingsgebieden
WW Binnenwanden en -plafonds
WW Alle geschikte, gebruikelijke pleisterondergronden
WW Nieuwbouw
WW Renovatie, inclusief gemengde ondergronden van beton, metselwerk en bestaande
pleisters van gips, kalk en cement
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Verwerking

Zorg dat de pleisterondergrond draagkrachtig, droog, vormstabiel, stof- en vorst
vrij is. Het zuigvermogen en de ruwheid
van de pleisterondergrond beïnvloeden de
hechting van het pleisterwerk. Eventueel is
een voorbehandeling met MultiGips
Betonkontakt of MultiGips Grundiermittel
vereist.
De temperaturen van lucht en bouwelement mogen vanaf het aanbrengen
van het pleisterwerk tot de uitharding
niet onder +5 °C liggen. Voer insnijdingen
uit aan de wandranden, vooral langs de
plafondaansluiting.
De droogtijd bedraagt minimaal één dag
per mm pleisterdikte en is mede afhankelijk van weeromstandigheden. Zorg na het
aanbrengen van het pleister voor voldoende
ventilatie om overtollig vocht via de lucht af
te voeren.

Technische gegevens
Verwerking

Machinaal, handmatig

Verwerkingstijd

ca. 3 h

Pleisterdikte, éénlaags

10 – 25 mm (wand)
10 – 15 mm (plafond)

Benodigd materiaal
Opbrengdikte
(mm)

Verbruik
(kg/m²)

Opbrengst
(m²/zak)

(m²/t)

10

ca. 7,8

>3

> 120

Materiaal nr. 931

Papieren zakken met vochtbescherming, 25 kg

Opslag

ca. 3 maanden, droog

Kwaliteit NEN-EN 13279

Gipsmortel B4/50/2

Eurobrandklasse NEN-EN 13501

A1

Brandgedrag

Geen bijdrage aan de brand

Buigtrekvastheid

≥ 1,0 N/mm²

Drukvastheid

≥ 2,5 N/mm²

Schijnbare dichtheid

ca. 890 kg/m³

Bulkdichtheid

ca. 640 kg/m³

Warmtegeleidbaarheid λ

0,29 W/mK

Emissies in het vertrek (beknopt) 1)
Vereisten (mg/m³)

TVOC-concentratie in de testkamerlucht (mg/m³)

gemeten na
3 dagen

28 dagen

3 dagen

28 dagen

≤ 10

≤1

0,019

0,009

Bestektekst: toepassing van een minerale binnenpleister
Minerale binnenpleister op wand/plafond (*)
Gipsmortel NEN-EN 13279 – B4/50/2 (machinepleister van gips)
Uitvoering volgens voorschrift van de fabrikant
Ondergrond: …..
Pleisterdikte: 10 mm gemiddeld
Pleistermortel éénlaags aanbrengen, vlak trekken
Pleisteroppervlak: aangezet, geëgaliseerd (*)
Pleisteroppervlak als tegelondergrond: aangezet, niet egaliseren, niet vilten (*)
Product MultiGips MP 102 licht LB					

..... m²

(*) Naar keuze

Gegevens over verbruik, hoeveelheid en uitvoering zijn benaderingswaarden die in de concrete bouwsituatie deskundig dienen te worden getest. De definitieve eigenschappen van de
MultiGips producten worden al naargelang de planning, de uitvoering en de voorwaarden op de bouwplaats pas bereikt na verharding aan de bouwsubstantie. Neem de algemeen erkende
regels van de bouwtechniek, normen, richtlijnen, ambachtelijke en technische regels evenals de uitvoeringsbepalingen van derden-fabrikanten bij gecombineerde toepassing met
MultiGips producten in acht.
1) Volgens AgBB-schema (Duitse Commissie voor de gezondheidsbeoordeling van bouwproducten)
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Machinepleister van gips

MultiGips MP AquaProtect®
Fabrieksmatig gemengde droge gipsmortel met lichte
toeslagstoffen overeenkomstig NEN-EN 13279.
Van constante kwaliteit en met een waterafstotende
samenstelling. Geschikt om elke geschikte, gebruikelijke
pleisterondergrond binnenshuis
eenlaags te egaliseren, zowel
wanden als plafonds. Machinaal te
verwerken.
Waterafstotende pleister

Eigenschappen
WW Waterafstotende werking van een klassieke gipspleister
WW Geoptimaliseerde drukvastheid boven 3,3 N/mm²
WW Gering mortelgewicht
WW Makkelijk te verwerken
WW Hoge vormvastheid en goed vulvermogen
WW Moeiteloos afreien mogelijk dankzij gelijkmatig verlopend bindingsproces

Toepassingsgebieden
WW Voor binnenwanden en -plafonds
WW Wanden en plafonds binnenshuis die af en toe en kortstondig in geringe mate belast
worden met spatwater (particuliere keukens en badkamers, sanitaire ruimten in hotels
en kelders, garages, e.d.)
WW Alle geschikte, gebruikelijke pleisterondergronden
WW Nieuwbouw en renovatie
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G I P S B LO K K E N E N P L E I S T E R SY S T E M E N

Verwerking

Zorg dat de pleisterondergrond draagkrachtig, droog, vormstabiel, stof- en vorst
vrij is. Het zuigvermogen en de ruwheid
van de pleisterondergrond beïnvloeden de
hechting van het pleisterwerk. Eventueel is
een voorbehandeling met MultiGips
Betonkontakt of MultiGips Grundiermittel
vereist.
De temperaturen van lucht en bouwelement mogen vanaf het aanbrengen
van het pleisterwerk tot de uitharding
niet onder +5 °C liggen. Voer insnijdingen
uit aan de wandranden, vooral langs de
plafondaansluiting.
De droogtijd bedraagt minimaal één dag
per mm pleisterdikte en is mede afhankelijk van weeromstandigheden. Zorg na het
aanbrengen van het binnenpleister voor
voldoende ventilatie om overtollig vocht via
de lucht af te voeren.

Technische gegevens
Verwerking

Machinaal

Verwerkingstijd

ca. 3,5 h

Pleisterdikte, éénlaags

10 – 25 mm (wand)
10 – 15 mm (plafond)

Benodigd materiaal
Opbrengdikte
(mm)

Verbruik
(kg/m²)

Opbrengst
(m²/zak)

(m²/t)

10

ca. 9,5

> 3,15

> 105

Materiaal nr. 918

Papieren zakken met vochtbescherming, 30 kg

Opslag

ca. 3 maanden, droog

Kwaliteit NEN-EN 13279

Gipsmortel B4/50/2

Eurobrandklasse NEN-EN 13501

A1

Brandgedrag

Geen bijdrage aan de brand

Buigtrekvastheid

≥ 1,0 N/mm²

Drukvastheid

≥ 3,3 N/mm²

Schijnbare dichtheid

ca. 1.000 kg/m³

Bulkdichtheid

ca. 1.000 kg/m³

Warmtegeleidbaarheid λ

0,28 W/mK

Waterafstotend tot op grote diepte
MultiGips MP AquaProtect heeft een
waterafstotende werking die reikt over
de gehele diepte en oppervlakte van de
pleisterlaag. In tegenstelling tot een later
aangebrachte impregneerlaag geeft deze
gipsmortel een diepwerkende bescher-

Emissies in het vertrek (beknopt) 1)
Vereisten (mg/m³)

TVOC-concentratie in de testkamerlucht (mg/m³)

gemeten na
3 dagen

28 dagen

3 dagen

28 dagen

≤ 10

≤1

0,019

0,009

ming. De geringe wateropname (na 2 uur
volledig onder water ≤ 2% m/m, na 24

Bestektekst: toepassing van een minerale, waterafstotende binnenpleister

uur ≤ 6% m/m) biedt vooral in keukens en

Minerale binnenpleister op wand/plafond (*)
Gipsmortel NEN-EN 13279 – B4/50/2 (machinepleister van gips)
Uitvoering volgens voorschrift van de fabrikant
Ondergrond: …..
Pleisterdikte: 10 mm gemiddeld
Pleistermortel éénlaags aanbrengen, vlak trekken
Pleisteroppervlak: aangezet, geëgaliseerd (*)
Pleisteroppervlak als tegelondergrond: aangezet, niet egaliseren, niet vilten (*)
Product MultiGips MP AquaProtect					

badkamers een goede bescherming.

..... m²

(*) Naar keuze

Het waterafstotend middel hecht zich,
niet zichtbaar voor het menselijk oog,
aan de gipskristallen, zonder de poriën te
verstoppen. MultiGips MP AquaProtect
is zeer dampopen en kan de waterdamp
zowel opnemen als afgeven van resp. aan de
binnenlucht.

Gegevens over verbruik, hoeveelheid en uitvoering zijn benaderingswaarden die in de concrete bouwsituatie deskundig
dienen te worden getest. De definitieve eigenschappen van de MultiGips producten worden al naargelang de planning, de
uitvoering en de voorwaarden op de bouwplaats pas bereikt na verharding aan de bouwsubstantie. Neem de algemeen
erkende regels van de bouwtechniek, normen, richtlijnen, ambachtelijke en technische regels evenals de uitvoeringsbepalingen van derden-fabrikanten bij gecombineerde toepassing met MultiGips producten in acht.
1) Volgens AgBB-schema (Duitse Commissie voor de gezondheidsbeoordeling van bouwproducten)
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Machinepleister van gips

MultiGips MP Classic D6
Fabrieksmatig gemengde droge gipsmortel
overeenkomstig NEN-EN 13279. Robuuste pleister van
constante kwaliteit met een bijzonder hoge drukvastheid
en geschikt voor het binnenshuis aanbrengen
van eenlaagse, geëgaliseerde
wandpleisters op alle geschikte,
gebruikelijke pleisterondergronden.
Machinaal te verwerken.
Hoge drukvastheid

Eigenschappen
WW Groot weerstandvermogen tegen slijtage en beschadigingen
WW Bijzonder hoge drukvastheid (≥ 6 N/mm²)
WW Goed te verwerken, ondanks de dichte materiaalstructuur
WW Geschikt voor alle gangbare pleistermachines

Toepassingsgebieden
WW Binnenwanden
WW Kantoorgebouwen en publieke gedeelten in openbare gebouwen
WW Onderwijs- en onderzoeksinstellingen, sport en leisure gebouwen, zorginstellingen en
hotels
WW Fabriekspanden, garages, winkels en winkelcentra, markthallen en opslagruimten
WW Verkeersgebouwen zoals boven- en ondergrondse parkeergarages
WW Trappenhuizen, kelders en technische ruimten
WW Alle ruimten met een normale luchtvochtigheid
WW Alle geschikte, gebruikelijke pleisterondergronden
WW Nieuwbouw en renovatie
[34]

G I P S B LO K K E N E N P L E I S T E R SY S T E M E N

Verwerking

Zorg dat de pleisterondergrond draagkrachtig, droog, vormstabiel, stof- en vorst
vrij is. Het zuigvermogen en de ruwheid
van de pleisterondergrond beïnvloeden de
hechting van het pleisterwerk. Eventueel is
een voorbehandeling met MultiGips
Betonkontakt of MultiGips Grundiermittel
vereist.

Technische gegevens
Verwerking

Machinaal

Verwerkingstijd

ca. 2,5 – 3 h

Pleisterdikte, éénlaags

10 – 25 mm (wand)

Benodigd materiaal
Opbrengdikte
(mm)

Verbruik
(kg/m²)

Opbrengst
(m²/zak)

(m²/t)

De temperaturen van lucht en bouwelement mogen vanaf het aanbrengen
van het pleisterwerk tot de uitharding
niet onder +5 °C liggen. Voer insnijdingen
uit aan de wandranden, vooral langs de
plafondaansluiting.

10

ca. 11

> 2,7

> 90

De droogtijd bedraagt minimaal één dag
per mm pleisterdikte en is mede afhankelijk van weeromstandigheden. Zorg na het
opbrengen van het pleister voor voldoende
ventilatie om overtollig vocht via de lucht af
te voeren.

Materiaal nr. 919

Papieren zakken met vochtbescherming, 30 kg

Opslag

ca. 3 maanden, droog

Kwaliteit NEN-EN 13279

Gipsmortel B7/50/6

Eurobrandklasse NEN-EN 13501

A1

Brandgedrag

Geen bijdrage aan de brand

Buigtrekvastheid

≥ 2,0 N/mm²

Drukvastheid

≥ 6,0 N/mm²

Oppervlaktehardheid

ca. 12 N/mm²

Schijnbare dichtheid

ca. 1.200 kg/m³

Bulkdichtheid

ca. 1.175 kg/m³

Warmtegeleidbaarheid λ

0,41 W/mK

Emissies in het vertrek (beknopt) 1)
Vereisten (mg/m³)

TVOC-concentratie in de testkamerlucht (mg/m³)

gemeten na
3 dagen

28 dagen

3 dagen

28 dagen

≤ 10

≤1

0,019

0,009

Bestektekst: toepassing van een minerale binnenpleister met hoge drukvastheid
Minerale binnenpleister op wand
Gipsmortel NEN-EN 13279 – B7/50/6 (machinepleister van gips)
Uitvoering volgens voorschrift van de fabrikant
Ondergrond: …..
Pleisterdikte: 10 mm gemiddeld
Pleistermortel éénlaags aanbrengen, vlak trekken
Pleisteroppervlak: aangezet, geëgaliseerd (*)
Pleisteroppervlak als tegelondergrond: aangezet, niet egaliseren, niet vilten (*)
Product MultiGips MP Classic D6						

..... m²

(*) Naar keuze

Gegevens over verbruik, hoeveelheid en uitvoering zijn benaderingswaarden die in de concrete bouwsituatie deskundig dienen te worden getest. De definitieve eigenschappen van de
MultiGips producten worden al naargelang de planning, de uitvoering en de voorwaarden op de bouwplaats pas bereikt na verharding aan de bouwsubstantie. Neem de algemeen erkende
regels van de bouwtechniek, normen, richtlijnen, ambachtelijke en technische regels evenals de uitvoeringsbepalingen van derden-fabrikanten bij gecombineerde toepassing met
MultiGips producten in acht.
1) Volgens AgBB-schema (Duitse Commissie voor de gezondheidsbeoordeling van bouwproducten)
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Handpleister van gips

MultiGips RotWeiss licht 90F
Fabrieksmatig gemengde droge gipsmortel met lichte
toeslagstoffen overeenkomstig NEN-EN 13279. Van
constante kwaliteit, goed hechtend en geschikt voor het
aanbrengen van eenlaagse, geëgaliseerde wandpleisters
op alle geschikte, gebruikelijke
pleisterondergronden, vooral
kritieke ondergronden binnenshuis.
Handmatig te verwerken.
Zeer fijn

Eigenschappen
WW Zeer fijnkorrelige lichte structuur met bijzonder goede hechting
WW Puntsgewijs aan te brengen van praktisch 5 tot 50 mm laagdikte
WW Zeer gering mortelgewicht
WW Heel makkelijk te verwerken
WW Hoge vormvastheid en goed vulvermogen
WW Moeiteloos afreien mogelijk dankzij gelijkmatig verlopend bindingsproces

Toepassingsgebieden
WW Binnenwanden en -plafonds
WW Het bepleisteren van betonnen oppervlakken
WW Alle geschikte, gebruikelijke pleisterondergronden
WW Renovatie, bijv. voor gemengde ondergronden van beton, metselwerk en bestaande
pleisters van gips, kalk en cement
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G I P S B LO K K E N E N P L E I S T E R SY S T E M E N

Verwerking

Zorg dat de pleisterondergrond draagkrachtig, droog, vormstabiel, stof- en
vorstvrij is. Het zuigvermogen en de ruw
heid van de pleisterondergrond beïnvloeden
de hechting van het pleisterwerk. Eventueel
is een voorbehandeling met MultiGips
Betonkontakt of MultiGips Grundiermittel
vereist.
De temperaturen van lucht en bouwelement mogen vanaf het opbrengen van
het pleisterwerk tot de uitharding niet
onder +5 °C liggen. Voer insnijdingen
uit aan de wandranden, vooral langs de
plafondaansluiting.
De droogtijd bedraagt minimaal één dag
per mm pleisterdikte en is mede afhankelijk van weeromstandigheden. Zorg na het
opbrengen van het pleister voor voldoende
ventilatie om overtollig vocht via de lucht af
te voeren.

Technische gegevens
Verwerking

Handmatig, machinaal

Verwerkingstijd

ca. 120 min.

Pleisterdikte, éénlaags

5 – 25 mm (wand)
5 – 15 mm (plafond)

Benodigd materiaal
Opbrengdikte
(mm)

Verbruik
(kg/m²)

Opbrengst
(m²/zak)

(m²/t)

10

ca. 7,7

ca. 3,25

> 130

Materiaal nr. 604

Papieren zakken met vochtbescherming, 25 kg

Opslag

ca. 6 maanden, droog

Kwaliteit NEN-EN 13279

Gipsmortel B4/20/2

Eurobrandklasse NEN-EN 13501

A1

Brandgedrag

Geen bijdrage aan de brand

Buigtrekvastheid

≥ 1,0 N/mm²

Drukvastheid

≥ 2,5 N/mm²

Schijnbare dichtheid

ca. 850 kg/m³

Bulkdichtheid

ca. 640 kg/m³

Warmtegeleidbaarheid λ

0,28 W/mK

Emissies in het vertrek (beknopt) 1)
Vereisten (mg/m²)

TVOC-concentratie in de testkamerlucht (mg/m²)

gemeten na
3 dagen

28 dagen

3 dagen

28 dagen

≤ 10

≤1

0,019

0,009

Bestektekst: toepassing van een minerale binnenpleister
Minerale binnenpleister op wand/plafond (*)
Gipsmortel NEN-EN 13279 – B4/20/2 (handpleister van gips)
Uitvoering volgens voorschrift van de fabrikant
Ondergrond: …..
Pleisterdikte: 10 mm gemiddeld
Pleistermortel éénlaags aanbrengen, vlak trekken
Pleisteroppervlak: aangezet, geëgaliseerd (*)
Pleisteroppervlak als tegelondergrond: aangezet, niet egaliseren, niet vilten (*)
Product MultiGips RotWeiss licht 90F 					

..... m²

(*) Naar keuze

Gegevens over verbruik, hoeveelheid en uitvoering zijn benaderingswaarden die in de concrete bouwsituatie deskundig dienen te worden getest. De definitieve eigenschappen van de
MultiGips producten worden al naargelang de planning, de uitvoering en de voorwaarden op de bouwplaats pas bereikt na verharding aan de bouwsubstantie. Neem de algemeen erkende
regels van de bouwtechniek, normen, richtlijnen, ambachtelijke en technische regels evenals de uitvoeringsbepalingen van derden-fabrikanten bij gecombineerde toepassing met
MultiGips producten in acht.
1) Volgens AgBB-schema (Duitse Commissie voor de gezondheidsbeoordeling van bouwproducten)
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Handpleister van gips

MultiGips GoldWeiss licht NL
Fabrieksmatig gemengde droge gipsmortel met lichte
toeslagstoffen overeenkomstig NEN-EN 13279. Van
constante kwaliteit en geschikt voor het aanbrengen van
eenlaagse, geëgaliseerde wandpleisters op alle geschikte,
gebruikelijke pleisterondergronden,
met name ruwe pleisterondergronden
binnenshuis. Machinaal en handmatig
te verwerken.
Fijne pleister

Eigenschappen
WW Fijnkorrelige, lichte structuur
WW Eenlaags op te brengen van 5 tot 25 mm
WW Geschikt voor handmatige en machinale verwerking
WW Gering mortelgewicht
WW Heel makkelijk te verwerken
WW Hoge vormvastheid en een goed vulvermogen
WW Moeiteloos afreien mogelijk dankzij gelijkmatig verlopend bindingsproces

Toepassingsgebieden
WW Binnenwanden en -plafonds
WW Ruwe pleisterondergronden
WW Alle geschikte, gebruikelijke pleisterondergronden
WW Renovatie, bijv. voor gemengde ondergronden van metselwerk en bestaande pleisters van
gips, kalk en cement

[38]

G I P S B LO K K E N E N P L E I S T E R SY S T E M E N

Verwerking

Zorg dat de pleisterondergrond draagkrachtig, droog, vormstabiel, stof- en
vorstvrij is. Het zuigvermogen en de ruw
heid van de pleisterondergrond beïnvloeden
de hechting van het pleisterwerk. Eventueel
is een voorbehandeling met MultiGips
Betonkontakt of MultiGips Grundiermittel
vereist.
De temperaturen van lucht en bouwelement mogen vanaf het opbrengen van
het pleisterwerk tot de uitharding niet
onder +5 °C liggen. Voer insnijdingen
uit aan de wandranden, vooral langs de
plafondaansluiting.
De droogtijd bedraagt minimaal één dag
per mm pleisterdikte en is mede afhankelijk van weeromstandigheden. Zorg na het
opbrengen van het pleister voor voldoende
ventilatie om overtollig vocht via de lucht af
te voeren.

Technische gegevens
Verwerking

Handmatig, machinaal

Verwerkingstijd

ca. 120 min.

Pleisterdikte, éénlaags

5 – 25 mm (wand)
5 – 15 mm (plafond)

Benodigd materiaal
Opbrengdikte
(mm)

Verbruik
(kg/m²)

Opbrengst
(m²/zak)

(m²/t)

10

ca. 8,3

>3

> 120

Materiaal nr. 511

Papieren zakken met vochtbescherming, 25 kg

Opslag

ca. 6 maanden, droog

Kwaliteit NEN-EN 13279

Gipsmortel B4/20/2

Eurobrandklasse NEN-EN 13501

A1

Brandgedrag

Geen bijdrage aan de brand

Buigtrekvastheid

≥ 1,0 N/mm²

Drukvastheid

≥ 2,5 N/mm²

Schijnbare dichtheid

ca. 900 kg/m³

Bulkdichtheid

ca. 640 kg/m³

Warmtegeleidbaarheid λ

0,30 W/mK

Emissies in het vertrek (beknopt) 1)
Vereisten (mg/m³)

TVOC-concentratie in de testkamerlucht (mg/m³)

gemeten na
3 dagen

28 dagen

3 dagen

28 dagen

≤ 10

≤1

0,019

0,009

Bestektekst: toepassing van een minerale binnenpleister
Minerale binnenpleister op wand/plafond (*)
Gipsmortel NEN-EN 13279 – B4/20/2 (handpleister van gips)
Uitvoering volgens voorschrift van de fabrikant
Ondergrond: …..
Pleisterdikte: 10 mm gemiddeld
Pleistermortel éénlaags aanbrengen, vlak trekken
Pleisteroppervlak: aangezet, geëgaliseerd (*)
Pleisteroppervlak als tegelondergrond: aangezet, niet egaliseren, niet vilten (*)
Product MultiGips GoldWeiss licht NL 		
			

..... m²

(*) Naar keuze

Gegevens over verbruik, hoeveelheid en uitvoering zijn benaderingswaarden die in de concrete bouwsituatie deskundig dienen te worden getest. De definitieve eigenschappen van de
MultiGips producten worden al naargelang de planning, de uitvoering en de voorwaarden op de bouwplaats pas bereikt na verharding aan de bouwsubstantie. Neem de algemeen erkende
regels van de bouwtechniek, normen, richtlijnen, ambachtelijke en technische regels evenals de uitvoeringsbepalingen van derden-fabrikanten bij gecombineerde toepassing met
MultiGips producten in acht.
1) Volgens AgBB-schema (Duitse Commissie voor de gezondheidsbeoordeling van bouwproducten)
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Handplamuur van gips

MultiGips CasoFill® Super 50
Hoogwaardige gipsgebonden voeg-, vul- en fijnplamuur
NEN-EN 13963 van constante kwaliteit. Fabrieksmatig
gemengd en geschikt voor het handmatig voegen van
gipsplaten en het vullen en affilmen
van alle geschikte, gebruikelijke
plamuurondergronden
binnenshuis.
Voegenvuller en plamuur

Eigenschappen
WW Groot hechtvermogen
WW Smeuïge consistentie voor economische en snelle verwerking
WW Snelle uitharding
WW Goed vullend vermogen, zeer vormvast
WW Minimale krimp
WW Zeer goed schuurbaar

Toepassingsgebieden
WW Gecombineerde plamuur voor zowel het (met of zonder wapeningsgaas) afwerken van
naden tussen gipsplaten als het afwerken van oppervlakken van lichte scheidingswanden
(een of meer lagen)
WW Als voegenvuller: voor gipsplaten NEN-EN 520 met een HRK-, HRAK- of SK-randuitvoering en gipsplaten die een verdere bewerking hebben ondergaan (conform NEN-EN
14190) evenals voor gipsvezelplaten
WW Als fijnplamuur: voor betonoppervlakken, droge wandpleister, voegen van prefab voorzetwanden, sleuven, luchtbellen en grindnesten

[40]

G I P S B LO K K E N E N P L E I S T E R SY S T E M E N

Verwerking

Zorg dat de plamuurondergrond draagkrachtig, droog, schoon, vormstabiel,
stof- en vorstvrij is. Het zuigvermogen en
de ruwheid van de plamuurondergrond
beïnvloeden de hechting van de plamuur
en vereisen eventueel een voorbehandeling. De temperaturen van lucht en bouwelement mogen vanaf het opbrengen van de
plamuur tot de uitharding niet onder
+5 °C liggen. Bij gebruik als voegplamuur
voor gipsblokken moeten de verwerkingsrichtlijnen van de gipsplaatfabrikanten in
acht worden genomen.
Mengverhouding: ca. 1,6 kg MultiGips
CasoFill Super 50 op 1 l schoon, koud aanmaakwater. Na een afbindtijd van ca. 2 tot 4
minuten nogmaals roeren totdat een verwerkbare, homogene substantie ontstaat
(iets stijver maken om voor te vullen).
De verwerking geschiedt doorgaans eenlaags in dikten van 0 tot 4 mm. Indien
meerdere plamuurlagen nodig zijn, moet
telkens de vorige plamuurlaag eerst uitgehard en volledig droog zijn. Grondeer de
voorafgaande laag met MultiGips
Grundiermittel (primer) en breng pas na
het drogen de volgende laag op. Schuren,
verven en lijmen mogen pas worden uitgevoerd na volledige droging. Zorg na de
plamuurwerkzaamheden voor voldoende
ventilatie.

Technische gegevens
Verwerking

Handmatig

Verwerkingstijd

ca. 50 min.

Opbrengdikte

0 – 4 mm

Benodigd materiaal (als voegenvuller)
Beplanking

Verbruik

Opbrengst

(kg/m²)

(m²/zak)

Wand, enkelvoudig

ca. 0,5

ca. 50

Wand, dubbel

ca. 0,8

ca. 31

Plafond, enkelvoudig

ca. 0,3

ca. 83

Plafond, dubbel

ca. 0,5

ca. 50

Materiaal nr. 328

Papieren zakken met vochtbescherming, 25 kg

Opslag

ca. 6 maanden, droog

Kwaliteit NEN-EN 13963

Voeg-, vul- en fijnplamuur type 3B/4B

Eurobrandklasse NEN-EN 13501

A1

Brandgedrag

Geen bijdrage aan de brand

Buigtrekvastheid

≥ 4,0 N/mm²

Drukvastheid

≥ 8,0 N/mm²

Schijnbare dichtheid

ca. 975 kg/m³

Bulkdichtheid

ca. 875 kg/m³

Warmtegeleidbaarheid λ

0,32 W/mK

Emissies in het vertrek (beknopt) 1)
Vereisten (mg/m³)

TVOC-concentratie in de testkamerlucht (mg/m³)

gemeten na
3 dagen

28 dagen

3 dagen

28 dagen

≤ 10

≤1

0,008

0,006

Bestektekst: plamuren van oppervlakken op bouwelementen binnenshuis
Plamuren van oppervlakken op wand/plafond (*)
Gipsplamuur NEN-EN 13963 - type 3B/4B (voeg-, vul- en fijnplamuur)
Uitvoering overeenkomstig toepasbaarheidsbewijs/fabrikantenvoorschrift
Plamuurgrondering: .....
Dikte pleister: 0 – 4 mm
Plamuur in één laag opbrengen, vlak afreien, afvlakken.
Product MultiGips CasoFill Super 50 					

..... m²

(*) Naar keuze

Gegevens over verbruik, hoeveelheid en uitvoering zijn benaderingswaarden die in de concrete bouwsituatie deskundig dienen te worden getest. De definitieve eigenschappen van de
MultiGips producten worden al naargelang de planning, de uitvoering en de voorwaarden op de bouwplaats pas bereikt na verharding aan de bouwsubstantie. Neem de algemeen erkende
regels van de bouwtechniek, normen, richtlijnen, ambachtelijke en technische regels evenals de uitvoeringsbepalingen van derden-fabrikanten bij gecombineerde toepassing met
MultiGips producten in acht.
1) Volgens AgBB-schema (Duitse Commissie voor de gezondheidsbeoordeling van bouwproducten)
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Hechtbrug

MultiGips Betonkontakt
Kant-en-klare hechtbrug op dispersiebasis met
minerale toeslagstoffen voor de betrouwbare, duurzame
verbinding tussen pleister en gladde en/of zwak zuigende
pleisterondergronden voor binnen
en buiten.
Premium kwaliteit
Eigenschappen
WW Hoogwaardige hechting voor gipspleisters of gipshoudende pleisters die ook onder moeilijke bouwplaatsomstandigheden bij een omgevings- en bouwplaatstemperatuur van
+5 °C een betrouwbare en functionerende hechtfilm vormt
WW Speciale korrel voor optimale ruwheid van de pleisterondergrond
WW Speciale korrel, fijn verdeeld in een kunststofdispersie
WW Bijna geen ontmenging van speciale korrel en vloeistof
WW Fijn gebonden voor vlot en gelijkmatig opbrengen
WW Rood gepigmenteerd voor een goede visuele controle
WW Bestand tegen opstijven, verhoogt de hechting bij bewegingen van de ondergrond
WW Handmatig en machinaal te verwerken (druppelgeremd)
WW Uiterst alkalibestendig, diffusieopen
WW Vrij van oplosmiddelen en weekmakers, geurarm, zeer emissiearm

Toepassingsgebieden
WW Dichte en/of zwak zuigende pleisterondergronden, in het bijzonder beton
WW Glad bekist in-situ beton
WW Massieve plafonds van betonelementen
WW Afgereide prefab betonelementen
WW Het later opbrengen van droogpleister (op beton)
WW EPS-isolatieplaten
WW PS-bekisting
WW Het achteraf pleisteren van gipsblokken
[42]

WW Het later opbrengen van decorpleisters

G I P S B LO K K E N E N P L E I S T E R SY S T E M E N

Verwerking

Zorg dat de ondergrond draagkrachtig,
droog, vormstabiel, stof- en vorstvrij is.
Sinterlagen, resten en alle soorten veront
reiniging moeten worden verwijderd. Bij
het opbrengen en drogen van de hechtbrug
mogen de temperaturen van omgeving en
bouwelement niet minder dan +5 °C
bedragen. Het restvochtgehalte van het
beton mag niet meer bedragen dan
3 massaprocent.
MultiGips Betonkontakt vóór gebruik goed
doorroeren en onverdund opbrengen.
MultiGips Betonkontakt wordt gelijkmatig met de hand en een lamsvachtroller,
strijkborstel of een kwast dan wel machinaal opgebracht. De hechtbrug moet in
ieder geval op het hele oppervlak worden
aangebracht. Dit is te controleren aan de
hand van de kleur van de ondergrond en
de nagenoeg gelijkmatige verdeling van de
toeslagstoffen. Let er bij machinale verwerking vooral op dat de ondergrond gelijkmatig dik wordt ingestreken. Voorkom
materiaalophopingen.
Stel de spuitdruk dusdanig in dat terugkaatsen van de toeslagstoffen vermeden
wordt. Niet mengen met ander materiaal.
MultiGips Betonkontakt moet voor het
opbrengen van het pleister droog zijn en
mag niet plakken, d.w.z. het moet volledig
uitgehard zijn (krasproef uitvoeren). De
droogtijd bedraagt minimaal 24 uur. Begin
na de droging van de hechtbrug zo spoedig
mogelijk met het pleisteren om te voorkomen dat door aanslag van bouwstof de
hechting vermindert.

Handmatig, machinaal (strijken, rollen, spuiten).
Voor gebruik doorroeren! Onverdund aan te brengen!

Verwerkingstemperatuur

Niet beneden +5 °C

Droogtijd

Tenminste 24 h

Reiniging

Gereedschap en verontreinigde oppervlakken direct
schoonmaken met water

Benodigd materiaal
Ondergrond

Verbruik
(g/m²)

Opbrengst

Glad en/of zwak zuigend

ca. 250 – 300

ca. 66 – 80

Materiaal nr. 745

Emmer, 20 kg

Opslag

ca. 6 maanden, goed gesloten en koel bewaren; beschermen tegen vorst, intensieve warmte-inwerking, zonlicht,
luchtvochtigheid en water! Na inwerking van vorst niet
meer te gebruiken!

Kwaliteit

Waterige kunststofdispersie met minerale toeslagstoffen
en kleurpigmenten

Kenmerk

Rood, kleefvrij, bestand tegen opstijven

(m²/emmer)

Viscositeit

Taaivloeibaar

VOC-gehalte (na 28 dagen) 1)

0,0 mg/m³ (gestelde eis ≤ 1,0 mg/m³)

Bestektekst: voorbehandeling van de ondergrond (organische hechtbrug) op beton, restvocht
gehalte ≤ 3% m/m binnenshuis
Voorbehandeling van de ondergrond (hechtbrug) op glad en/of zwak zuigend beton
Uitvoering volgens voorschrift van de fabrikant
Ondergrond: beton, restvochtgehalte ≤ 3% m/m
Bij dit systeem behorende hechtbrug als kunststofdispersie met minerale toeslagstoffen opbrengen en
laten drogen
Product: MultiGips Betonkontakt (hechtbrug) 				
..... m²
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Fraunhofer-Institut für
Bauphysik 5.2012

Voldoet aan de Duitse
AgBB-norm voor het gebruik van bouwmaterialen
in binnenruimten
Voldoet aan de Franse
VOC-verordening,
emissieklasse A+

Gegevens over verbruik, hoeveelheid en uitvoering zijn benaderingswaarden die in de concrete bouwsituatie deskundig
dienen te worden getest. De definitieve eigenschappen van de MultiGips producten worden al naargelang de planning, de
uitvoering en de voorwaarden op de bouwplaats pas bereikt na verharding aan de bouwsubstantie. Neem de algemeen
erkende regels van de bouwtechniek, normen, richtlijnen, ambachtelijke en technische regels evenals de uitvoeringsbepalingen van derden-fabrikanten bij gecombineerde toepassing met MultiGips producten in acht.

1) Volgens AgBB-schema (Duitse Commissie voor de gezondheidsbeoordeling van bouwproducten)
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Primer

MultiGips Grundiermittel
Primer op dispersiebasis voor de duurzame verbinding van
pleister en ongelijkmatige respectievelijk sterk zuigende
pleisterondergronden. De primer zorgt voor het reduceren
en opheffen van de zuiging door sterk
zuigende verse mortellagen binnenshuis.
Zeer economisch
Eigenschappen
WW Betere hechting van het pleister
WW Vermindert het zuigvermogen van pleisterondergronden die zonder voorbehandeling tot
verbranden (volledige uitdroging) van het pleister kunnen leiden
WW Geschikt voor gelijkmatig gladgemaakte pleisteroppervlakken
WW Homogene droging en gelijkmatige verharding van de pleisterkorrels
WW Soepele verwerking van het pleister
WW Geel gepigmenteerd voor een goede visuele controle
WW Zeer economisch concentraat
WW Handmatig en machinaal te verwerken
WW Uiterst alkalibestendig, diffusieopen
WW Vrij van zeep, oplosmiddelen en weekmakers, geurarm, zeer emissiearm

Toepassingsgebieden
WW Ongelijkmatig en/of sterk zuigende pleisterondergronden
WW Poreus baksteenmetselwerk
WW Baksteen-, bimsmetselwerk
WW Verlijmd vlak metselwerk van kalkzandsteen of cellenbeton
WW Kalkzandsteen
WW Oud en gemengd metselwerk
WW Gipspleister, gipsblokken
WW Draagkrachtige oude pleisterlagen
WW Het aanbrengen van droge pleister (op voornoemde ondergronden)
[44]

WW Als pleistergrondering voor navolgende lagen en wandbekledingen

G I P S B LO K K E N E N P L E I S T E R SY S T E M E N

Verwerking

Zorg dat de ondergrond draagkrachtig,
droog, vormstabiel, stof- en vorstvrij is.
Sinterlagen, resten en alle soorten verontreiniging moeten worden verwijderd. Bij het
opbrengen en drogen van de grondering
mogen de temperaturen van lucht en bouwelement niet minder dan +5 °C bedragen.
MultiGips Grundiermittel wordt geleverd
als zeer economisch concentraat en kan
met schoon aanmaakwater al naargelang
de behoefte worden verdund. Een sterkere
verdunning met water dan voorgeschreven
leidt tot een ontoereikende filmvorming.
Breng MultiGips Grundiermittel gelijkmatig
dik over het hele oppervlak aan met een
lamsvachtroller of door middel van een
geschikte spuitmethode (visuele controle
door gelijkmatige gele pigmentering van
het oppervlak). Niet mengen met ander
materiaal. Verdun MultiGips Grundiermittel al naar gelang het zuigvermogen van
de pleisterondergrond. Bij sterk zuigende
pleisterondergronden verdunnen tot max.
1:3 (delen grondering:water), bij ongelijkmatig zuigende pleisterondergronden tot
max. 1:5, bij gipspleister en gipsblokken tot
max. 1:3, als grondering bij lagen en
bekledingen tot max. 1:5.
MultiGips Grundiermittel moet voor het
opbrengen van pleister droog zijn en mag
niet plakken, d.w.z. het moet volledig uitgehard zijn (krasproef uitvoeren). De droogtijd
bedraagt minimaal 24 uur. Begin na de
droging van de grondering zo spoedig mogelijk met het pleisteren om te voorkomen
dat door aanslag van bouwstof de hechting
vermindert.

Handmatig, machinaal (strijken, rollen, spuiten). Voor
gebruik doorroeren!

Verwerkingstemperatuur

Niet beneden +5 °C

Droogtijd

Tenminste 24 h

Reiniging

Gereedschap en verontreinigde oppervlakken direct
schoonmaken met water

Benodigd materiaal
Ondergrond

Verdunning (deel
grondering:deel water)

Opbrengst

Sterk zuigend

1:3

ca. 94

Ongelijkmatig zuigend

1:5

ca. 141

Materiaal nr. 746

Emmer, 15 kg

Opslag

ca. 6 maanden, goed gesloten en koel bewaren; beschermen tegen vorst, intensieve warmte-inwerking, zonlicht,
luchtvochtigheid en water! Na inwerking van vorst niet
meer te gebruiken!

Kwaliteit

Waterige kunststofdispersie met kleurpigmenten

Kenmerk

Geel, kleefvrij, bestand tegen opstijven

(m²/emmer)

Viscositeit

Dunvloeibaar

VOC-gehalte (na 28 dagen) 1)

0,042 mg/m³ (gestelde eis ≤ 1,0 mg/m³)

Bestektekst: voorbehandeling van de ondergrond (grondering) binnenshuis
Voorbehandeling van de ondergrond op gelijkmatig en/of sterk zuigende (*) ondergrond binnenshuis
Uitvoering volgens voorschrift van de fabrikant
Ondergrond:
Grondering opbrengen als kunststofdispersie en laten drogen
Product: MultiGips Grundiermittel (primer)			
		 ..... m²
(*) Naar keuze
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Fraunhofer-Institut für
Bauphysik 5.2012

Voldoet aan de Duitse
AgBB-norm voor het gebruik van bouwmaterialen

Gegevens over verbruik, hoeveelheid en uitvoering zijn benaderingswaarden die in de concrete bouwsituatie deskundig
dienen te worden getest. De definitieve eigenschappen van de MultiGips producten worden al naargelang de planning, de
uitvoering en de voorwaarden op de bouwplaats pas bereikt na verharding aan de bouwsubstantie. Neem de algemeen
erkende regels van de bouwtechniek, normen, richtlijnen, ambachtelijke en technische regels evenals de uitvoeringsbepalingen van derden-fabrikanten bij gecombineerde toepassing met MultiGips producten in acht.

in binnenruimten
Voldoet aan de Franse
VOC-verordening,
emissieklasse A+

1) Volgens AgBB-schema (Duitse Commissie voor de gezondheidsbeoordeling van bouwproducten)
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MultiGips productwijzer
O V E R Z I C H T gipspleisters en -plamuren
Machinepleister
MultiGips
MP 100 licht NL

MultiGips
MP 101 licht NL

MultiGips
MP 102 licht LB

Gemiddelde pleister-/opbrengdikte éénlaags (mm) 1)

10 – 25

10 – 25

10 – 25

Metselbaksteen

roodkleurig

(GM)

(GM)

(GM)

Kalkzandsteen

verlijmd

(GM)

(GM)

(GM)

gemetseld, naad

(GM)

(GM)

(GM)

Cellenbeton

verlijmd

(GM)

(GM)

(GM)

Metselwerk

gemengd

GM

GM

GM

Beton

glad, zwak zuigend, ≤ 3% m/m

BK

BK

BK

ruw, ≤ 3% m/m

(BK)

(BK)

(BK)

hol blok

(GM)

(GM)

(GM)

vol blok

BK

BK

BK

Metselwerk

bestaand

(GM)

(GM)

(GM)

Stucwerk kalkcement

nieuw, drogen

BK

BK

BK

GM

GM

GM

Ondergrond

Betonsteen

Opmerkingen

Stucwerk gips/-kalk
Stucwerk

bestaand, stabiel 3)

GM

GM

GM

Gipsblokken

ruw en stofvrij maken

GM

GM

GM

GM

GM

GM

BK

BK

BK

Gipsplaten
Kunststof schuimplaten 4)

wapeningsgaas vereist

Harde isolatieplaten

wapeningsgaas aanbevolen

Houtwolcementplaten 4)

wapeningsgaas vereist

Pleisterdragers 5)

bijv. stucanet, ribbenstrek

BK
GM
( )
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MultiGips Betonkontakt
MultiGips Grundiermittel
Methode van voorbehandeling bepalen na het testen van de ondergond

geschikt
niet geschikt

G I P S B LO K K E N E N P L E I S T E R SY S T E M E N

Handpleister

Gipsplamuur

MultiGips
MP AquaProtect

MultiGips
MP Classic D6 2)

MultiGips
RotWeiss licht 90F

MultiGips
GoldWeiss licht NL

CasoFill
Super 50
Handplamuur

10 – 25

10 – 25

5 – 25

5 – 25

0–4

(GM)

(GM)

(GM)

(GM)

(GM)

(GM)

(GM)

(GM)

(GM)

(GM)

(GM)

(GM)

(GM)

(GM)

(GM)

(GM)

GM

GM

GM

GM

BK

BK

(BK)

BK

GM

(BK)

(BK)

(BK)

(BK)

GM

(GM)

(GM)

(GM)

(GM)

BK

BK

BK

BK

(GM)

(GM)

(GM)

(GM)

BK

BK

BK

BK

(GM)

GM

GM

GM

GM

(GM)

GM

GM

GM

GM

GM

GM

GM

GM

GM

GM

GM

GM

GM

BK

BK

BK

BK

(GM)

GM

BK

2 – 4 mm

1) Gemiddelde pleisterlaag op wanden en plafonds binnenshuis 10 mm (min. 5 mm) en op plafonds max. 15 mm (zonder pleisterdrager)
2) Alleen voor binnengebruik. Insnijden aan de wandranden, vooral langs de plafondaansluiting
3) Draagkracht testen, pleisterlaag verwijderen
4) Op wanden en plafonds van harde isolatieplaten of houtwolcementplaten bij voorkeur minstens 15 mm pleister aanbrengen (wapeningsgaas vereist)
5) Pleisterlaag van 15 tot 25 mm aanbrengen op de pleisterdrager
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Normatieve verwijzingen

Regelwerk

Naam

Bouwbesluit 2012

Geldig in

Versie

NL

2012-04

NEN-EN 1990/NB
Eurocode 0

Grondslagen van het constructief ontwerp,
incl. nationale bijlage

EU/NL

2011

NEN-EN 1991-1-1
Eurocode 1

Belastingen op constructies – Deel 1-1:
Algemene belastingen – Volumieke gewichten,
eigengewicht en opgelegde belastingen voor
gebouwen, incl. nationale bijlage

EU/NL

2011

NEN-EN 12859

Gipsblokken – Termen en definities, eisen en
beproevingsmethoden

EU

2011-05

NEN-EN 12860

Lijmen op basis van gips voor gipsblokken –
Termen en definities, eisen en beproevingsmethoden

EU

2002-07

NEN-EN 13279

Gipsbindmiddelen en gipsmortel – Deel 1: Definities en eisen

EU

2005-07

NEN-EN 13501-1

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 1: Classificatie op grond van resultaten
van beproeving van het Brandgedrag

EU

2010-01

NEN-EN 15318

Ontwerp en toepassing van gipsblokken

EU

2007-10
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Geldigheid
Deze technische documentatie is geldig
vanaf november 2016. Na verschijning is
de technische documentatie MultiGips
gipsblokken en pleistersystemen met uit
gavedatum september 2015 niet meer
geldig. Alle technische informatie en
afbeeldingen onder voorbehoud van onjuistheden, drukfouten of onvolledigheid.
De inhoud stemt overeen met de algemeen
erkende stand der techniek op het moment
van redactionele sluiting. Technische wijzigingen voorbehouden.
Copyright
Lay-out, afbeeldingen, foto's en tekst vallen
onder het auteursrecht. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, verwerkt,
vertaald, opgeslagen in een gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in
enige (ook gedeeltelijke) vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
middel van fotokopie, microfilm, opnamen,
of enige andere manier, zonder vooraf
gaande schriftelijke toestemming van de
uitgever.

Verantwoordelijkheid
De gegevens over verbruik, hoeveelheden
en verwerking zijn bij benadering en dienen
in de feitelijke situatie op de bouwplaats
deskundig te worden geverifieerd. De
definitieve eigenschappen van MultiGips
producten zijn afhankelijk van de planning,
uitvoering en de feitelijke situatie op de
bouwplaats.
Neem de algemeen erkende regels van de
bouwtechniek, normen, richtlijnen, ambachtelijke en technische regels evenals
de verwerkingsvoorschriften in acht, ook bij
een gecombineerde toepassing met producten van andere fabrikanten.
De garantie van VG-ORTH geldt alleen voor
materiaal- of fabricagefouten van de
MultiGips systeemcomponenten. Om de
bouwfysische, constructieve en statische eigenschappen van bouwdelen van gipsblokken en pleisteroppervlakken te realiseren,
dienen alleen MultiGips systeemcomponenten of door VG-ORTH aanbevolen producten
te worden gebruikt.
Aan deze publicatie kunnen geen rechten
worden ontleend.
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