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SYSTEEM: VOCHT-, EN ZOUT SANEREND PLEISTERWERK ( ZOUTBUFFEREND) 
 
BINDMIDDEL: KALK/CEMENT 
 
PRODUCT: - Raaplaag:  SLP Saneerputz Grof 
 - Pleisterlaag:  SLP Saneerputz Fijn 
 - Afwerklaag:  SLP Silicaatverf (mineraal) 
 
TOEBEHOREN: - KHALIX Zoutextractiepasta 
 - SLP Zoutneutraal 
 
 
40  STUKADOORSWERK 
 
40.00  ALGEMEEN 
 
40.00.10 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
 - Voor aanvang van de werkzaamheden een proefvlak conform B.A-richtlijn 1.6  
  opzetten ter goedkeuring van de directie 
 - Het stukadoorswerk dient aangebracht te worden conform de algemene richtlijn NPR 3924 
 - In het stukadoorswerk mogen geen profielen worden toegepast 
 - Hoeken dienen omgezet te worden middels toepassen houten latten 
 - Inwendige hoeken dienen haaks beraapt te worden 
 - Dilataties in het metselwerk dienen doorgezet te worden in het stukadoorswerk 
 - Stukadoorswerk insnijden t.p.v. aansluiting houten balklagen, kozijnen etc.. 
  
40.22  VOORBEHANDELING ONDERGROND 
 
40.22.10 VOORBEHANDELING ONDERGROND 
 - Loszittende en holklinkende delen verwijderen 
 - Door zouten en vocht aangetast stucwerk verwijderen (100 cm over schadegrens) 
 -  Aangetast stucwerk verwijderen tot op schone rode metselsteen (min. 80% rood) of 
 - Het bestaande stucwerk volledig verwijderen 
 - Zwaar zoutbelaste metselwerk inzetten met Khalix Zoutextractiepasta / Zoutneutraal 
  SITUATIE EN HOEVEELHEID 
 -  Alle oppervlakken (binnen en buiten) die worden afgewerkt met een pleistermortel of 
 - Alle oppervlakken zoals op tekening / afwerkstaat aangegeven of 
 - In het werk te bepalen 
 
40.40  PLEISTERWERK 
 
40.40.10 RAAPWERK 
 Raaplaag aanbrengen op alle te stukadoren gemetselde  onderdelen 
 -  Fabrikaat: KHALIX / SLP 
  Type: SLP Saneerputz Grof (vocht-, en zout sanerend pleisterwerk) 
  Laagdikte(n) (mm): 
 - Voor aanvang van de werkzaamheden dient een advies aangevraagd te worden bij de leverancier 
 
40.40.20 PLEISTERWERK WANDEN BINNEN EN BUITEN 
 Pleisteren van de wanden met een kalk/cement gebonden pleisterlaag 
 - Oppervlakte volgens STABU STANDAARD hfst 40, bijlage A Stukadoorswerk: groep.. 
 -  Fabrikaat: KHALIX / SLP 
  Type: SLP Saneerputz Fijn 
  Laagdikte(n) (mm): 5 
 - Voor aanvang van de werkzaamheden dient een advies aangevraagd te worden bij de leverancier 
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46 SCHILDERWERK 
 
46.00 ALGEMEEN 
 
46.00.10 GOEDKEURING KLEUREN 
 - Voor de kleuren van het schilderwerk een proefstuk opzetten ter goedkeuring van de directie 
 - Kleuren nader te bepalen 
 
46.33 NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG 
 
46.33.10 NIEUWE ONDERGROND, PLEISTERWERK, DAMPDOORLATEND VERFSYSTEEM 
 Dampdoorlatend verfsysteem o.b.v. kaliwaterglas  
 Ondergrond:  Nieuw pleisterwerk 
 - 1 laag Silicaatgrondeer (verdunnen, 2 delen grondeer : 1 deel water) 
 - 1 laag Silicaatverf (verdunnen met 10 % Silicaatgrondeer) 
 - 1 laag Silicaatverf (verdunnen met 5 % Silicaatgrondeer) 
 - Fabrikaat: KHALIX / SLP 
  Type: SLP Silicaatgrondeer, SLP Silicaatverf 
  SITUATIE EN HOEVEELHEID 
 -  Alle oppervlakken (binnen en buiten) die zijn afgewerkt met een pleistermortel 
 - Alle oppervlakken zoals op tekening / afwerkstaat aangegeven 
 - In het werk te bepalen 
 
 


