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TECHNISCH MERKBLAD

SLP Fix Facade is een kant en klare 
lichtgewicht plamuur, binnen en buiten 
toepasbaar en bij uitstek geschikt als 
pleisterlaag op het SLP-BGI geveliso-
latiesysteem en op minerale raap- en 
pleisterlagen. SLP Fix Facade is niet 
toepasbaar op horizontale en glooiende 
oppervlakken. Bij toepassing in het 
maaiveld eerste een projectgebonden
maatwerkadvies aanvragen.

Daarnaast is SLP Fix Facade toepas-
baar als voegmiddel voor de naadaf-
werking van gipskartonplaten en het 
pleisteren van bv. gipskartonplaten. 
Na droging is de Fix Facade goed 
schuurbaar. SLP Fix Facade dient ver-
werkt te worden volgen NPR 3924. Van 
toepassing is de oppervlakte beoorde-
lingscritera stukadoorswerk.

• Handmatig te verwerken.
• Soepele, snelwerkende pleister met 
   hoog vullend vermogen.
• Bindmiddel: organisch, aggregaat op 
  basis van microbolletjes en wit dolo
  miet.
• Oplosmiddel: water, SG: 1,15 kg/l.
• Vaste stofgehalte: ca. 67%. 
• PH-waarde ca. 9.
• Kleur: beige.
• Hechting: op isolatie 0,08 N/mm2, op 
   minerale ondergronden 0,4 N/mm2.
• Brandbaarheid: niet brandversprei-
   dend en niet ontvlambaar.
• Korrelgrootte: max. 0,2 mm.            
    
   

De ondergrond dient droog, schoon, 
vormvast en draagkrachtig te zijn.

Minerale, sterk zuigende of poederende 
ondergronden voorbehandelen met 
SLP Diepgrondering. De SLP Diep-
grondering nat in nat in 2 lagen aan-
brengen en laten drogen.

VERWERKING

De SLP Fix Facade met maximaal 2% 
leidingwater mengen tot een homo- 
gene massa is ontstaan.
De SLP Fix Facade verwerken in twee 
lagen. De eerste laag vullend aanbren-
gen zodat een vlakke ondergrond ont-
staat. De volgende dag - na droging- 
een tweede laag SLP Fix Facade 
aanbrengen in een laagdikte van ca. 1 
mm. en vlakmessen of afpleisteren. 

Na droging eventuele aanzetten 
en pleisterruggen wegschuren met 
een fijn- of middelgrof schuurpapier. 
Schuurpapier met een korrelgrootte 
van 120 kan worden gebruikt om de 
pleisterruggen weg te schuren, even-
tueel -afhankelijk van de gewenste 
gladheid- naschuren met een fijnere 
korrel. Neem ook tijdens het schuren 
de geldende veiligheidsvoorschriften in 
acht.

SLP Fix Facade dient bij buitentoe-
passing altijd te worden afgewerkt met 
SLP Siliconen emulsieverf.

De droogtijd is afhankelijk van de 
ondergrond, luchtvochtigheid, laag-
dikte en temperatuur. Gemiddeld kan 
hiervoor 1 dag per millimeter laagdikte 
worden aangehouden. 

VERPAKKING EN VERBRUIK

SLP Fix Facade is verpakt in kunst-
stof emmers van 10 liter. Het verbruik 
bedraagt 1,2 liter per m2 bij twee lagen.
(maak eerst een proefvlak).

Droog, koel en in gesloten verpakking 
minimaal 12 maanden houdbaar. 
Vrij van de vloer op houten pallets op-
slaan bij een temperatuur van minimaal 
+ 5 °C.

BIJZONDERHEDEN

Niet verwerken bij te verwachten vorst, 
een ondergrond- en luchttemperatuur 
van < + 10 °C  / > + 25 °C. De steiger 
plaatsen en afdekken met lichtdoorla-
tende zeilen volgens NPR 3924. Na het 
aanbrengen het verse pleister tegen 
vroegtijdig uitdrogen beschermen.
De kunststof emmers kunnen worden 
hergebruikt en moeten worden aange-
leverd bij een reyclepunt of gemeente- 
lijke herverwerking. Niet verharde 
restanten pleister aanleveren als (bouw)
chemisch afval.
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TECHNISCH MERKBLAD

Contact met ogen en handen dient 
door het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen te worden 
vermeden. Bij contact met de ogen 
direct uitspoelen met leidingwater. Een 
actueel veiligheidsblad is beschikbaar.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Materiaal technische eigenschappen 
kunnen alleen worden gegarandeerd 
indien gebruik wordt gemaakt van alle 
onderdelen van het SLP pleistersys-
teem en uitvoering wordt gegeven aan 
alle facetten zoals deze in de SLP-
adviezen worden genoemd. Onze tech-
nische merkbladen zijn - onder voor-
behoud van wijzigingen en behoud van 
alle rechten - opgemaakt volgens de 
laatste stand van de techniek. De ge-
gevens over verbruik en hoeveelheden 
zijn onder ideale omstandigheden 
bepaald en dienen derhalve als 
referentiewaarde te worden gezien. 
SLP Trading bv levert uitsluitend 
volgens haar algemene leveringsvoor-
waarden. Vraag een nieuw exemplaar 
aan als u deze nog niet bezit.
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