Voor zowel repareren als egaliseren

REPARATIE- EN EGALISATIEPRODUCTEN

Branderplast KV

Voor incidentele reparaties of om dun af te filmen

stukadoorgips. De pleister kan dan in zeer dunne

Branderplast KV is een kant en klaar product dat

lagen worden aangebracht.

geschikt is voor zowel repareren als egaliseren.
De pleister is niet alleen zeer geschikt voor het

Kenmerken voor applicatie

blauw- of witpleisteren van plafonds en muren, maar

• Toepasbaar op onder meer beton, cellenbeton,

ook voor het behang- en tex klaar maken van wanden.

kalkzandsteen, gipsblokken, gipsgebonden

Branderplast KV is kalkvrij, hard (harder dan gips),

mortels, gipsgebonden platen en cementgebonden
mortels

gemakkelijk te verwerken en geeft een strakke en
gladde ondergrond. De pleister vormt daarbij een

• Gemakkelijk verwerkbaar

goede basis voor alle systemen binnen het Brander

• Zeer geschikt voor het wit- of blauwpleisteren

assortiment. Het laat geen poederende laag achter en

• Zeer geschikt voor het behang- en tex klaar maken
in strakke, dunne lagen

kan niet ‘verbranden’.

• In combinatie met stukadoorgips ook te
Technische informatie

gebruiken voor grotere reparaties

Veel egalisatiepleisters bevatten kalk en reageren daar-

• Goed vullend vermogen

door alkalisch. Het alkalische milieu kan tot aantasting

• Af te werken met diverse watergedragen

van bepaalde kleurpigmenten in de afwerklaag leiden.

afwerkingssystemen

Dit zal zich uiten als een verkleuring van de afwerklaag.
Hierdoor is een snelle afwerking van kalkhoudende

Kenmerken in gebruik

pleisters niet mogelijk. In het ongunstigste geval kan

• Geeft een strakke en gladde ondergrond

het nodig zijn de ondergrond te neutraliseren voordat

• Geen verbrandingseffecten

kan worden afgewerkt. Een met Branderplast KV

• Uitstekende hechting, ook in zeer dunne lagen

gerepareerde en/of geëgaliseerde ondergrond kan al

• Niet alkalisch

na 24 uur worden afgewerkt.

• Grote hardheid

Een ander voordeel is dat Branderplast KV ook toe te
passen is bij grotere reparaties. Voor grote reparaties of
het opzetten van een pleisterlaag wordt een mengsel
van 3 à 4 volumedelen Branderplast KV met 1 volumedeel aangemaakte stukadoorgips geadviseerd.
Na doordroging van de reparatie kan desgewenst een
laagje pure Branderplast KV worden aangebracht, voor
een nog strakkere en gladdere ondergrond. Op deze
manier wordt een draagkrachtige ondergrond gecreëerd
die geschikt is voor diverse afwerkingssystemen.
Wordt Branderplast KV als egalisatiepleister toegepast,
Lees alle technische kenmerken en applicatiegegevens
in kenmerkenblad 8854.

0109/1,5k/13936

dan hoeft de pleister niet te worden gemengd met

Brander Afbouwprodukten

Informatie
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