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Stuc & Staff's Clayfinish
leempleister

ALGEMEEN
Omschrijving

leempleister voor eindafwerking

Kleuren

•
•
•

Samenstelling

witte gietklei, gewassen zand, marmermeel, cellulose, natuurlijke
aarde pigmenten

Verpakking

zakken van 25 kg, onbeperkt houdbaar bij droge opslag

Verbruik

ongeveer 8 m² afhankelijk van ondergrond en laagdikte (3 tot 4 mm)

verschillende kleuren volgens de Stuc & Staff's kleurenkaart
kunnen onderling gemengd worden
kleurenpalet kan op aanvraag uitgebreid worden

ONDERGROND
Algemeen

•
•
•

Clayfinish hecht enkel mechanisch, de ondergrond dient voldoende
draagkrachtig, proper en ruw te zijn
losse stukken verwijderen en stof afnemen
gaten dieper dan 5 mm opstoppen

Basisleem

stof afnemen

Gladde
ondergrond

voorbereiden met hecht primer, aanbrengen Unitop Clay of Unitop Lime
(zie technische fiche)

Gipskarton- en
gipsvezelplaten

voorbereiden met hecht primer, naden zorgvuldig opvullen,
aanbrengen Unitop Clay of Unitop Lime (zie technische fiche)
Clayfinish aanbrengen

Bestaande
pleisters

afhankelijk van de ruwheid, voorbereiden met hechtprimer of
ondergrond opruwen

VERWERKING
Algemeen

•
•

•
Aanbrengen

•
•

zak van 25 kg mechanisch mengen met ongeveer 8 liter water tot
er een homogene massa ontstaat
minimum 30 minuten laten rusten en nogmaals kort mengen
eventueel water of extra product aan toevoegen om een goede
homogene massa te bekomen
Clayfinish blijft na menging onbeperkt houdbaar in een afgesloten
recipiënt
voor gelijkmatig zuigende ondergronden
aanbrengen in 1 laag en uitvlakken met een roestvrij stalen spaan
of aangepaste spuitapparatuur in een dikte van 3 mm
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•
•

•
Variante :
aanbrengen in 2
lagen

•
•
•
•

Veegvast maken

eventueel 2 dunne lagen nat in nat aanbrengen (4 mm totaal)
nadat het water in de ondergrond gedrongen of verdampt is
(de mortel blinkt niet meer), sponsen met een halfzacht sponsbord
in cirkelvormige bewegingen
laten drogen
voor ongelijkmatig zuigende ondergronden (gipskarton met
uitgevlakte naden, ondergronden met plaatselijke herstellingen)
aanbrengen met een roestvrij stalen spaan of aangepaste
spuitapparatuur in een dikte van 2 mm
volledig laten drogen
aanbrengen van een 2de laag volgens de werkwijze van het
aanbrengen in 1 laag

na volledige droging terug licht bevochtigen met een zachte spons en
afnemen met een kokoshandveger

MILIEUASPECTEN
Algemeen

Clayfinish bevat enkel natuur zuivere grondstoffen

Onderhoud

beschadigingen kunnen eenvoudig hersteld worden:
de hele wand en niet enkel de beschadiging moet dan terug veegvast
gemaakt worden om kleurverschillen te vermijden

OPMERKINGEN
•
•
•
•

•
•

•

aarde pigmenten kunnen lichte kleurafwijkingen geven binnen het
productieproces van dezelfde kleur
gereedschappen kunnen eenvoudig met water gereinigd worden
overschot kan terug gebruikt of gecomposteerd worden
in combinatie met basisleem draagt Clayfinish bij tot een
aangenaam en gezond binnenklimaat: vocht en warmte regulerend
en akoestisch dempend
gebruik hecht primer op silicaat basis
deze technische fiche dient als richtlijn en Stuc & Staff aanvaardt
geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die zou
kunnen optreden bij het gebruik van de geboden informatie
deze technische fiche vervangt alle vorige uitgaven
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