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START 
 
UITVLAKMORTEL 

 

 
OMSCHRIJVING 

START is een kant en klare uitvlakmortel op basis van zuivere vette kalk, met toevoeging van 
marmerpoeder, uitgezochte silicen, en uitgelezen additieven die een betere hechting en 

verwerkbaarheid bewerkstelligen.  
Dankzij zijn hoge permeabiliteit, typisch voor kalk, is START een ideale onderlaag voor allerhande 

decoratieve marmerafwerkingen en minerale verflagen. 

START is gemakkelijk verwerkbaar en … retouches. 
Door zijn groot hechtvermogen kan de fijne uitvlakmortel START aangebracht worden op zowat elke 

ondergrond.   
Het product heeft een hoge mechanische weerstand; het zorgt voor een perfect gladde en reguliere 

basislaag. 

START is onbrandbaar. 
 

 
TOEPASSINGSGEBIED 

START wordt gebruikt bij restauratie, renovatie of nieuwbouw, al of niet om bestaande bepleisteringen 
uit te vlakken.  

Start dient als onderlaag voor minerale verven en decoratieve afwerkingen; 

 
START is een hechtlaag of een grondlaag die kan gebruikt worden op elke soort van synthetische 

ondergronden,  
 

 

VERWERKING 

START wordt toegepast op een zuivere, gezonde en dragende ondergrond, vrij van stof, loszittende 

delen, vetten, … 
START wordt toegepast bij temperaturen tussen +5 °C en +35° C.  

De mortel aanbrengen in kruiselingse bewegingen met een plakijzer of truweel totdat een vlak uiterlijk 

wordt bekomen.  Polieren met een zuiver plakijzer of afwerken met een opwrijfspons.  Eventueel het 
oppervlak bevochtigen met water d.m.v. een plantensproeiertje. 

 
 

TECHNISCHE GEGEVENS 

Soortelijke massa   2 kg/l 

PH     > 12 

Korrelgrootte    max 0,5 mm 
Uitharding  +/- 3 uur na aanbrengen, afhankelijk van ondergrond, 

temperatuur en vochtigheid 
Verbruik    2 à 2,4 kg/m², afhankelijk van de staat van de ondergrond. 
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VERPAKKING 

Emmers van 5 of 25 kg. 

Vorstvrij stockeren in een droge en verluchte ruimte. Beschermen tegen zonlicht. 
 

 
WAARSCHUWING 

Gezien zijn hoge alcaliniteit is het product irriterend voor ogen en huid. Ingeval van contact, 

overvloedig spoelen met water en een dokter consulteren. Buiten bereik van kinderen houden. 
De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden altijd gegeven in goed vertrouwen en in 

functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. 
Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, maar kunnen nooit enige aansprakelijkheid 

aanvaarden in verband met de toepassing ervan. In geval van twijfel over de ondergrond of 

verwerking, raadpleeg onze technische dienst. 
 

 
OPMERKING 

Onderhavige fiche annuleert en vervangt alle vorige. 
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 de geschiktheid van het product na te gaan op een staal. 
In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze technische dienst. 

 


