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RASOCAL 
 

 

SAMENSTELLING 
Samengesteld uit gebluste kalk 

 

EIGENSCHAPPEN VAN HET PRODUCT 
Zuivere gebluste kalk, speciaal geselecteerd, zonder onzuiverheden. 

Kleurvast. 
 

TOEPASSINGSGEBIED 

 
Renovatiewerken. 

Effening voor schilderwerken en decoraties. 
Voor een peper-en-zouteffect op fijn, kalkhoudend pleisterwerk in de burgerlijke bouwkunde. 

 
AARD VAN DE ONDERGROND – BINNEN EN BUITEN 

RASOCAL kan worden gebruikt op: 

- ruwe pleister 
- nieuwe pleister in de burgerlijke bouwkunde. 

 
TOEPASSINGSWIJZE  

Bevochtigen met water indien nodig. 

Controleren of de te behandelen oppervlakken vrij zijn van stof, oliën, vetten, vervuilende stoffen en 
loszittende deeltjes.  

Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan -5°C en hoger dan +35°C. 
Twee lagen gelijkmatig aanbrengen met een Amerikaanse truweel of raapbord. 

Afwerken met raapbord of spatel. Met water bevochtigen indien nodig.  
 

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN 

Soortelijk gewicht: 1350 gr/l 
pH: groter dan 12. 

Kleur: wit 
Weerstand tegen alkaliën: geen wijziging. 

Verharding: binnen ongeveer drie uur na het aanbrengen. 

Gemiddeld uitstrijkrendement: 50 m² per verpakking van 22 kg. 
Gemiddeld verbruik: 0,400 kg/m² 

 
VERPAKKING EN BEWARING 

Plastic emmers van 22 kg. 

Bewaren op een koele en droge plaats, buiten het bereik van vorst en zonlicht. 
 

WAARSCHUWING 
Irriterend voor ogen en huid. 

Bij contact onmiddellijk spoelen met veel water en een arts raadplegen. 
De verpakking buiten het bereik van kinderen houden. 

 
   
De bovenvermelde gegevens en eigenschappen zijn gebaseerd op onze studies en ervaringen. Wij kunnen evenwel 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 om de geschiktheid van het product na te gaan op een 
staal. 
   


