
 

POZZO NUOVO 
 
Zijdeglans afwerkpleister  

voor traditionele minerale ondergronden 
granulometrie 0/100µm 
 

Beschrijving 
Deze authentieke gebruiksklare pleister bestaat voor 100% uit natuurlijke grondstoffen. 
Kleur : roomkleurig 
Geschikt voor binnen- en buitengebruik. 
Verpakking : metalen emmers van 27kg. 
Bewaring : onder goede omstandigheden meerdere jaren. De emmers moeten vorstvrij worden opgeslagen en op de 
pleister moet permanent een laagje van enkele mm water staan. 
Samenstelling : natuurlijke deegkalk, calciumcarbonaat, kalkwater,lijnzaadolie, cellulose, bruine zeep. 

Producent  0333-CPD-33426 
 
Voorbereiding van de ondergrond 
Het oppervlak moet proper zijn en vrij van vet en stof. De ideale ondergrond is een nog niet volledig uitgedroogde 
kalkpleister (fijne of extra fijne kalkpleister). Indien dit niet mogelijk is, de ondergrond bevochtigen tot verzadiging voor het 
aanbrengen van deze pleister. 
 
Bereiding  
Bij voorkeur machinaal mengen in de emmer om een homogene mortel te bekomen. 
Tijdens het mengen indien gewenst de op voorhand bereide pigmenten toevoegen (zie fiche : voorbereiding van de 
kleurpigmenten) 
 
Verwerking 
Aanbrengen kan met heel divers gereedschap : truweel, pleisterspaan, plamuurmes… de aanbevolen dikte is 1 tot 3mm. 
Meestal gebeurt het aanbrengen in één of twee lagen (nat in nat). 
Niet verwerken bij vorst, bevroren ondergronden, te warme ondergronden, hevige wind of regen. Doorgaans wordt enkel 
gewerkt bij temperaturen tussen 5° en 30°C. Bij warmer weer moeten de nodige maatregelen worden genomen om te 
snelle droging te vermijden. Te snelle droging kan leiden tot een slechte hechting en scheurtjes. 
 
Verbruik 
Ongeveer 1,2kg pleister per m² en per mm dikte. 
 
Reinigen van het gereedschap en behandeling van overschotten 
Het reinigen van het gereedschap gebeurt met water. 
De metalen emmer kan worden gerecycleerd (containerpark). 
Productresten kunnen in de natuur worden geloosd zonder schade voor het milieu. 
Zie ook de veiligheidsfiche op www.pozzonuovo.fr 
 
Voor een veilig gebruik 

  

 

gevaren 
R 36: Irriterend voor de ogen. 
R 43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. 
 
veiligheidsmaatregelen 
S 2: Buiten bereik van kinderen bewaren. 
S 24/25: Aanraking met de ogen en de huid vermijden 
S 26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en 
deskundig medisch advies inwinnen. 
S 36/39 :Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de 
ogen/voor het gezicht. 
S 46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket 
tonen 
 

Meer info : www.petersteen.be 

http://www.pozzonuovo.fr/

