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Verwerkingsinstructies Ecowall tadelakt 

Oorsprong 

Ecowall tadelakt is een materiaal wat al 2000 tot 3000 jaar oud is. Het wordt gemaakt van 
kalk en fijne marmerkorrels van het beste en witste marmersoort. Al naar gelang kan de 
Ecowall tadelakt gekleurd worden met natuurlijk pigment. Het is 100% natuurlijk zonder 
toevoeging chemische bestanddelen. Dit materiaal wordt alleen gefabriceerd in Zuid Spanje, 
waar de eigenaar van deze fabriek de oude materialen weer tot leven heeft gewekt. Vroeger 
werden de kalk en het zand of marmer ter plaatse uit de grond gehaald en op de bouwput 
door elkaar heen geschept; de eigenaar van de fabriek heeft deze procedure 
gemoderniseerd en nu zijn deze producten in poedervorm verkrijgbaar. Dit is bewust gedaan, 
omdat de eigenaar van de fabriek alleen ‘zijn product verkoopt en geen water’. Het product 
dat wij verkopen is dus puur materiaal. 

Toepassing 

Ecowall tadelakt kan zowel buiten als binnen worden toegepast. Het is een mineraal 
gebonden pleistersysteem in poedervorm met bijzondere eigenschappen. Ecowall tadelakt is 
geschikt voor binnen afbouw en als vervanger van tegels. Door het gebruik van door ons 
speciaal ontwikkelde recepten is het mogelijk Ecowall tadelakt in te zetten in natte ruimtes, 
kelders, badkamers en zelfs het bekleden van een zwembad behoort tot de mogelijkheden. 
Het is een onderhoudsvrij stucwerk. Algen en schimmel krijgen op deze kalkondergrond 
geen kans om te groeien. Van oudsher werden met de Ecowall tadelakt ook fresco’s 
gerealiseerd, wat nu ook tot de mogelijkheden behoort. 

Verkrijgbaar in wit en licht grijs. De witte kleur kan direct worden aangebracht of op kleur 
worden gemaakt met pigment. De licht grijze kleur is kan en klaar en kan ook direct worden 
toegepast. Voor meer kleuropties of het bekijken van het materiaal bent u van harte welkom 
in onze showroom in Toldijk (Hoogstraat 6, nabij Zutphen).
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Ondergrond en voorbereiding

Geschikte ondergronden zijn metselwerk, beton, fijn schuurwerk, gips, kartonplaten, 
gevelisolatie, pleisterwerk en stucwerk. Ecowall tadelakt toepassen op gezonde, droge, 
draagkrachtige olie-, vet- en stofvrije ondergronden. Losse pleister- en verflagen, mos en 
algengroei verwijderen. 

Muren behangklaar pleisteren. 

Verwerkingsadvies

Raaplaag en niveau verschil altijd egaliseren en eerste basislaag tadelakt aanbrengen (zie 
stappenplan). Na droging (24 uur) afwerken met 2 lagen (op kleur gemaakte) Ecowall 
tadelakt. Ecowall tadelakt met koud, schoon leidingwater aan maken in een verhouding van 
6 tot 8 liter water op 25kg. Bij het aanmaken van de tadelakt op kleur dient het mengsel iets 
dikker te zijn, dus voeg geleidelijk aan het water toe tot de juiste consistentie.  Afhankelijk 
van de droging en de omgevingstemperatuur is de te gebruiken hoeveelheid water per 
verwerker en ondergrond verschillend. Het poeder langzaam en gelijkmatig in het water 
instrooien en met een mixer intensief mengen tot een homogene massa (beste resultaat in 
een betonmixer). Wanneer het materiaal op strijkdikte is, aanbrengen in de gewenste dikte 
en vlak afwerken. Bij meerdere raaplagen over elkaar heen (dikke raaplagen) is het wenselijk 
een mechanische kalk als tussenlaag te gebruiken. Veel besproeien, zodat de kalkmortel 
harder wordt (procedure: water erin – water eruit = kalk blijft achter, waardoor de kalkmortel 
sluit en als het ware versteend).  
 
Als de raaplaag goed droog is kan de Ecowall tadelakt aangebracht worden. De Ecowall 
tadelakt vlak opzetten en iets aan laten zwellen. Vervolgens met spons opschuren, open 
laten staan en laten drogen (ongeveer 24 uur). 

Na droging kan de 3e laag Ecowall tadelakt (wit of in kleur) worden aangebracht. Het 
materiaal laten opzwellen, nat maken met spons of plantenverstuiver en dan afmessen/ 
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afwerken met spackmessen of pleisterspaan. Daarna word er na bijna droging een aantal 
keren met pleisterspaan tot er een spiegelglad oppervlak is verkregen. Het uiterlijk of 
glanslaag wordt geheel bepaald door polijsten met de spaan. Al naar gelang kan de Ecowall 
tadelakt afgewerkt worden met Bijenwas. Dit is in natte ruimtes zeker aan te raden. De totaal 
aangebrachte lagen Ecowall tadelakt bedraagt tussen de 3 en 6mm. 

Ecowall tadelakt alleen verwerken in originele toestand, geen andere stoffen toevoegen. 
Ecowall tadelakt niet verwerken bij regen, vorst, sterke en droge luchtstromingen of in de 
felle zon: dit om bij droging krimpscheurtjes te voorkomen. Tijdens de verwerking en binding, 
vocht, tocht en directe zon vermijden. Niet verwerken beneden +5 C. 

Stappenplan 

 

Voorbereidende werkzaamheden

Stap 1 Muren behangklaar pleisteren.

Stap 2 Zet 1 basis laag Tadelakt op.

Stap 3 Maak hem vlak op de wand met uw spack mes of spaan.

Stap 4 Wacht tot de laag handdroog is en niet meer afgeeft.

Stap 5 Schuur de wand geheel door met een gele sorbo spons zodat uw weer een ruwe 
onder grond krijgt. Dit is nodig voor de hechting van de volgende lagen.

Stap 4 Laat de opgeschuurde basis laag +/-1 dag drogen (let op: deze laag moet 
compleet droog zijn).
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Aanmaken en Aanbrengen van de Tadelakt en Was 

Stap 1
Tadelakt op kleur: kies de pigmenten maar voeg niet meer dan 10% kleur toe 
(meer als 10% kan effect hebben op de eindsterkte en evt scheuren). 
Het is belangrijk om de samenstelling te noteren.

Stap 2 Meng de kleur met de basis tadelakt goed door met een mixer (droog mixen).

Stap 3 Pak een schone emmer met schoon leiding water voor het aan te maken 
materiaal.

Stap 4
Strooi de Tadelakt rustig in het water en laat hem even een paar minuten drinken. 
(dit kunt u tevens ook al de dag van te voren doen. Dek de emmer natijd dan wel 
even af met een deksel of plastic)

Stap 5 Mix het materiaal goed door met de mixer totdat u geen klonten meer ziet 
(homogene massa).

Stap 6 Zet de tweede laag Tadelakt op en probeer hem gelijk vlak onder de spaan te 
zetten.

Stap 7 Wacht tot de tweede laag hand droog is (geeft niet meer af).

Stap 8 Zet nu de derde laag Tadelakt op en ook deze laag weer zo vlak mogelijk weg 
zetten met uw spaan

Stap 9 Wacht tot de derde laag hand droog is (geeft niet meer af)

Stap 10 Bevochtig de wand iets met een planten spuit en schuur hem zachtjes door met 
de gele sorbo spons

Stap 11 Als u de wand compleet geschuurd heeft kan u gelijk beginnen om de wand 
netjes dicht te PLEISTEREN.

Stap 12 Wacht weer tot de wand hand droog is (geeft niet meer af)

Stap 13 Bevochtig de wand met de planten spuit en weer lichtjes doorschuren

Stap 14 De wand weer opnieuw dicht pleisteren

Stap 15 Wacht weer tot de wand hand droog is

Stap 16 Bevochtig telkens weer een stukje wand en pleister deze met de kleine spaan 
heel glad af. (dit maal alleen met iets water en geen spons)

Stap 17 Als u het goed heeft gedaan heeft u nu al een zeer strakke, gladde en natuurlijk 
uitziende wand.

Stap 18 Laat de wanden +/- 1 week drogen (wanden moet kurk droog zijn)

Stap 19 Zet doormiddel van een spackmes 2 lagen bijenwas over de wanden dit mag 
met en tussen pauze van een half uur al.

Stap 20 Even met de boenmachine erover en de tadelakt is gereed
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