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RASADECOR 
 

FIJNE KALKPLAMUUR 
 

 
OMSCHRIJVING 

RASADECOR is een minerale kalkplamuur die gebruikt wordt als een dunne uitvlakmortel voor de 
egalisatie en de voorbereiding van de ondergrond.  RASADECOR is samengesteld uit vette kalk, 

marmerpoeder met een aangepaste korrelverdeling en aangepaste toeslagstoffen om een goede 

verwerkbaarheid en hechting te garanderen. 
 

 
TOEPASSINGSGEBIED 

RASADECOR wordt zowel binnen als buiten gebruikt om de ondergrond te egaliseren en om de invloed 

van een ongelijke zuiging in de ondergrond te beperken. 
De kalkplamuur kan op elke effen ondergrond aangebracht worden (zowel nieuw als oud). 

 
Men bekomt zo een vlakke gelijkabsorberende ondergrond geschikt voor de verdere afwerking met 

kalk- of silicaatverf, marmerafwerkingen DECORLUX, VENESTUK en andere…  
 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

Bindmiddel vette kalk 

Minerale toeslagstoffen kristallijne carbonaten 
Oplosmiddel water 

Productsubcategorie (richtlijn 2004/42/EG) cat. A/c 

Grenswaarde VOS < 75 gr/l (< 40 gr/l vanaf 01.01.2010) 
Maximaal gehalte VOS < 1,0 gr/l 

Soortelijk gewicht 1,670 kg/l 
pH-waarde ca. 13 

Droging overschilderbaar na 3 tot 4 uren 
 droog in 2/3 dagen (afgeschermd van regen) 

 doorgehard na ongeveer 1 maand 

Kleur wit 
Uitzicht glad, gesluierd en half transparant 

Verbruik 0,5 kg/m² per laag (1 kg voor 2 lagen) 
Maximale dikte per laag 0,4 - 0,5 mm 

Verpakking pasta in emmers van 1 kg, 5 kg of 25 kg 

Bewaring in aangepaste omstandigheden 6 maanden 
 

 
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND 

De ondergrond moet stabiel zijn en zorgvuldig voorbereid zijn volgens zijn aard.  Onstabiele 
afwerkingslagen verwijderen of met een aangepast reinigingsmiddel reinigen en vervolgens lichtjes 

opschuren als ze nog in goede staat zijn.  Herstellingen aan stenen en voegen, afgebrokkeld 

metselwerk en/of onstabiele afwerkingslagen dikker dan 1 à 2 mm worden best uitgevoerd door 
middel van hydraulische natuurlijke kalkmortels UNILIT of kalkplamuur START. 
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Synthetische ondergronden bij voorkeur vooraf volledig verwijderen, zeker bij buitentoepassingen.  

Indien de afwerkingslagen nog in goede staat zijn en behouden blijven, dienen deze gereinigd te 

worden met een oplossing van 2 à 5% ammoniak in water en vervolgens lichtjes opgeschuurd.  Een 
hechtlaag CORIFONDO, verdund met water in een verhouding van 1 volume op 3, wordt aangebracht op 

de bestaande afwerking.  CORIFONDO nooit buiten aanbrengen op muren zonder spouw. 
 

VERWERKING 

Als de ondergrond droog is, en enkel bij hoge temperatuur, wordt aanbevolen om de ondergrond 
vooraf te bevochtigen alvorens de eerste laag aan te brengen.  De ondergrond mag op het ogenblik 

van het aanbrengen van de fijnplamuur evenwel niet verzadigd zijn, daar dit de hechting en de 
kwaliteit sterk vermindert. 

 

RASADECOR is een gebruiksklaar product, en dient enkel zorgvuldig opgeroerd te worden vóór gebruik.  
De plamuur wordt aangebracht met een inox plakijzer in een of twee lagen in een totale dikte van 

maximum 1 mm.  De plamuur wordt geëgaliseerd met het plakijzer vóór deze volledig opgedroogd is. 
Daarna komt de tweede laag om proper af te werken.   

 
De kalkplamuur mag niet aangebracht worden bij temperaturen lager dan +5°C.  Nooit aanbrengen 

op een bevroren ondergrond of bij dichte mist.  Tijdens zonnige en droge perioden dienen de nodige 

maatregelen getroffen te worden om een te snelle uitdroging van de vers aangebrachte kalkplamuur 
te vermijden.  De kalkplamuur dient tegen vorst beschermd te worden gedurende 48 à 72 u. na het 

aanbrengen. 
 

 

VERPAKKING EN OPSLAG 

Plastic emmers van 1 kg, 5 kg of 25 kg. 

De stabiliteit van het product bedraagt minstens 6 maanden indien bewaard in hermetisch gesloten 
recipiënten in omgevingstemperatuur.  Bewaren op een koele en droge plaats, buiten het bereik van 

vorst en zonlicht.  Beschermen tegen warmtebronnen en zonnestralen. 
 

 

WAARSCHUWING 

Irriterend voor ogen en huid.  Bij het aanbrengen geschikte bescherming gebruiken, veiligheidsbril en 

handschoenen.  Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en 
deskundig medisch advies inwinnen. 

Ondergronden van glas, keramiek, metaal en steen evenals omlijstingen die niet hoeven geschilderd 

te worden, doeltreffend beschermen.  Eventuele spatten van ondergrond en verf moeten onmiddellijk 
worden verwijderd.  Buiten het bereik van kinderen houden.  De resten niet in het milieu gooien. 

 
 

OPMERKING 

Onderhavige fiche annuleert en vervangt alle vorige. 
De bovenvermelde gegevens en eigenschappen zijn gebaseerd op onze studies en ervaringen.  Wij 

kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld in de algemene zin, daar de toepassingsmiddelen of 
het gebruik van de producten in regel buiten onze controle vallen.  In alle gevallen raden wij aan om 

bij het aanbrengen van onze producten rekening te houden met de aard en de omstandigheden van 
de te behandelen ondergrond of de geschiktheid van het product na te gaan op een staal. 

In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze technische dienst. 
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es   
 
Onze aanbevelingen en specificaties werden te goeder trouw verstrekt, op basis van courant onderzoek.  Wij garanderen een 
stabiele kwaliteit betreffende de levering van onze producten, doch kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor 
eventuele schade als gevolg van een incorrect gebruik ervan.  In ieder geval bevelen wij een grondig onderzoek van de 
ondergrond en de weersomstandigheden aan alvorens te beginnen met het aanbrengen van onze producten.  Het uittesten van 
de gekozen producten op een kleine testoppervlakte zal U in staat stellen de doeltreffendheid ervan te bepalen.           
In geval van twijfel inzake de samenstelling van de te behandelen ondergrond of de daarin verwerkte materialen, is het ten 
stelligste aangeraden hierover bijkomende inlichtingen in te winnen bij de technische dienst van de leverancier. 
 
   

 


