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Beschrijving 
Deze authentieke gebruiksklare glanspleister bestaat voor 100% uit natuurlijke grondstoffen. 
Kleur : wit 
enkel voor binnengebruik. 
Verpakking : metalen emmers van 6, 12 en 24kg. 
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, marmermeel, talk, kalkwater, lijnolie, cellulose, zwarte zeep. 

Producent  0333-CPD-33426 
 
Voorbereiding van de ondergrond 
De ondergrond dient proper en vet- en stofvrij te zijn. Bij voorkeur licht gekorreld om een goede mechanische hechting te 
bekomen. 
Zuigende homogene minerale ondergronden grondig bevochtigen enkele uren voor het aanbrengen van de eerste laag 
Alle gladde ondergronden (gipskartonplaat, fermacell, oude verf,…) : de zuigkracht van de ondergrond dient homogeen te 
worden gemaakt om het doorschijnen van voegen of reparaties te voorkomen. Na het aanbrengen van een geschikte 
grondverf worden 1 of 2 lagen van een korrelprimer aangebracht om de mechanische hechting te verzekeren. 
 
Bereiding 
De voorbereiding van de kleurpigmenten voor de glanspleister is een zeer belangrijk gegeven : het is aanbevolen om de 
kleurpigmenten daags te voren aan te maken zodat ze even kunnen rusten en iets minder vloeibaar worden. 
De glanspleister mechanisch mengen tot een homogeen mengsel, ondertussen kunt u ook de voorbereide pigmenten 
toevoegen (zie desbetreffende fiche). 
Opgelet : de glanspleister is zeer gevoelig aan teveel water ; let er op om niet teveel water toe te voegen bij de bereiding 
van de pigmenten. 
 
Verwerking 
Deze glanspleister wordt bij voorkeur aangebracht op een totale dikte van 1mm met een inox plakspaan met afgeronde 
hoeken of met een plamuurmes. Wij raden een toepassing van minimum 3 lagen aan. 
Een eerste laag wordt aangebracht over het hele grondig voorbereide oppervlak ; deze enkele uren laten drogen. 
De tweede laag wordt op dezelfde wijze aangebracht. De derde (en volgende) laag wordt dan meer aangebracht op 
willekeurige wijze op de nog vochtige vorige laag. Hoe meer lagen, hoe meer diepte in het eindresultaat. Uiteindelijk wordt 
de pleister met een proper poliertruweel grondig aangedrukt om een mooie glans te verkrijgen. 
 
Verbruik 
Ongeveer 900g à 1kg per m² voor het geheel van de 3 lagen. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 

http://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 


