
Technisch gegevensblad  
Rajasil KRP WA 
(Waterafstotende kalkrenovatiepleister fijn / medium / grof) 

Rajasil KRP WA: Minerale, enkellaagse kalklijm en renovatiepleister die gebruikt kan 
worden als versterkings- of afwerkingspleister volgens DIN EN 998-1, CS 
I, CR, W 2. 

Eigenschappen: om met de hand te verwerken maar ook met pleistermachines en 
transportsystemen  

• open voor waterdampdiffusie  

• vezel versterkt  

• waterafstotend 

• Korrels: 1 mm (fijn), 2 mm (medium), 4 mm (grof)  

• Kleur: oud wit en gekleurd 
Toepassingsgebied: Voor binnen en buitengebruik: 

• voor de productie van vervilte of gemodelleerde 
afwerkingspleisterstructuren  

• voor het overwerken van geschikte minerale en organische 
ondergronden  

• als wapeningsvuller (ca. 5 mm laagdikte) direct op beton, vlak 
metselwerk en massief pleisterwerk, eventueel met inbedding 
van Rajasil AGG (wapeningsnet grof)  

Gebruik als afwerkingspleister:  
• Als afwerklaag (5 - 8 mm laagdikte) voor de productie van vervilte of 

gemodelleerde oppervlakken direct op een minerale basislaag, pleisters 
uit P II of op vergelijkbare ondergronden

Samenstelling: Witte kalkhydraat, cement, zorgvuldig samengestelde toeslagstoffen, 
additieven ter verbetering van de verwerkbaarheid, kleefkracht en 
waterafstotendheid evenals vezels  

Technische Data: Mortel groep:  
CS I volgens DIN EN 998-1 (PII volgens voorheen DIN V 18550)  
  
Dichtheid van vaste mortel:  
• 1,1 – 1,3 kg/dm³ (Grit 01, 02)  
• 1,3 – 1,4 kg/dm3 (Grit 04)  
  
Buigsterkte:  
 ca. 1,0 N/mm2  
   
Druksterkte:  
ca. 1,5 N/mm2 
   
Elasticiteitsmodulus: 
2500 - 3000 N/mm2  

Berekende waarde voor thermische geleidbaarheid λR: 
0,87 W/(m•K)  

   
Waterdampdiffusieweerstandscoëfficiënt µ:  
ca. 15  

W-waarde: 
< 0,5 kg/m² h 0.5  

C-waarde: 
 < 0,20 kg/m² min 0,5  

   

Verbruik: Wapening: ca. 1,5 kg droge mortel / m2 per mm laagdikte. Met machinale 
bewerking en compensatie van oneffenheden is meerverbruik mogelijk! 

Ondergrond: De ondergrond moet vlak, stabiel, schoon, droog, vet- en stofvrij zijn. 
Reiniging wordt aanbevolen. Afbrokkelende of holle gips of loszittende 
verfresten en algen moeten altijd worden verwijderd. Holle voegen, 
spleten in metselwerk en grotere inkepingen vlak voor het aanbrengen 
van lijm of pleisterwerk egaliseren, vlak met het oppervlak afpellen en 
kammen en laten uitharden terwijl het stijf wordt. 

Ondergrond voorbereiding: Vlakschuren, krijten, sterk absorberende, organisch gebonden 
ondergronden eenmaal met Rajasil TG W (Tiefengrund W) 
voorbehandelen. 

Verwerking- en ondergrond temperatuur: Minstens + 5 °C

Mortel voorbereiding:  De inhoud van een zak met ca. 6,5 liter leidingwater in een schone 
mortelemmer Klontervrij met een motorklopper tot een romig mengsel 
mengen, ca. 10 minuten laten rijpen, goed mengen voor het aanbrengen 
en binnen maximaal 1 uur gebruiken. Het product moet met de grootste 
zorg worden aangebracht met betrekking tot de uniformiteit van de 
laagdikte, vooral op een vervilte ondergrond. Troffelen met een getande 
lijmkam kan nuttig zijn. 



Verwerking: De mortel wordt met een roestvrijstalen troffel in de juiste dikte op de 
dragende ondergrond aangebracht. Vervolgens kan Rajasil AGG 
(versterkingsweefsel) in het bovenste derde deel (weefseloverlapping 
minimaal 10 cm) worden ingebed, eventueel opnieuw worden bewerkt. 
Voor het daaropvolgend aanbrengen van dunne afwerkpleisters wordt het 
oppervlak geëgaliseerd met een roestvrijstalen troffel. Bij diklaags 
afwerkpleisters wordt het oppervlak opgeruwd. Opruwen mag pas 
plaatsvinden nadat de gesinterde huid is gevormd.  

Vilten of gemodelleerde afwerkingsstructuren:  
Vers-in-vers Rajasil KRP WA (kalkrenovatiepleister met waterafstotende 
werking) wordt met een roestvaststalen troffel in een ca. 5 mm dikke laag 
op de voorbereide wapeningslaag aangebracht. Wacht ongeveer 1 - 2 uur 
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23520 / editie 12.2018 Verwerken: dit betekent dat het gips over de 
gehele doorsnede moet worden verstevigd om voelbaar te zijn. Deze 
periode kan langer zijn, vooral bij koel of vochtig weer of bij vochtige / licht 
zuigende ondergronden, en korter bij sterk zuigende ondergronden of bij 
droog weer. Het kan daarom zinvol zijn om de toplaag die na wapening 
moet worden aangebracht pas de volgende dag aan te brengen als het 
oppervlak vervilt is of om bij droog weer niet te grote oppervlakken aan te 
brengen. Als het oppervlak gemodelleerd is, is het in principe mogelijk om 
op dezelfde dag te modelleren of te structureren. 

Vervolgbehandeling: De verse mortel moet worden beschermd tegen overmatige uitdroging 
(zon, wind, hoge temperaturen), vorst en regen. 

Latere oppervlaktecoating:  Standtijd afhankelijk van de weersomstandigheden minimaal 1 dag per 
mm laagdikte. Geschikt is b.v. B. Rajasil SIF (silicaat gevelverf).  
In het basisgebied:  
HECK siliconenhars verfsysteem, bestaande uit twee lagen Rajasil NIG 
(nano-impregnering en primer) en twee lagen HECK SILCO FF 
(siliconen gevelafwerking). Het gipsysteem dat in het omtrekgebied 
wordt geïntegreerd, moet tegen vocht van achteren worden 
beschermd. Hiervoor dient Rajasil DB (dikke coating) of Rajasil DS 
FLEX (flexibele afdichtingsslurry) gebruikt te worden. 

Tips: Gereedschap direct na gebruik met water reinigen. Vilten oppervlakken 
kunnen niet absoluut vlak worden geproduceerd als handmatig werk. 
Oneffenheden / beschaduwing zijn met strijklicht niet uit te sluiten. Het 
gebruik van natuurlijke grondstoffen kan leiden tot kleurafwijkende 
naleveringen. Gebruik alleen dezelfde productiebatch voor uniforme 
oppervlakken. Er wordt geen garantie gegeven voor veranderingen in 
de kleurtoon en de oppervlaktestructuur door de tijd als gevolg van 
weersinvloeden, zoals UV-straling, vervuiling, etc. De technische 
functionaliteit wordt gegeven. 

Veiligheidsinstructies: Het product bevat kalk en cement, dus verse mortel reageert alkalisch. 
Aanraking met de huid vermijden, spatten onmiddellijk afwassen. Bij 
aanraking met de ogen onmiddellijk grondig met water spoelen en een 
arts raadplegen. Het materiaal mag niet in handen van kinderen 
komen. Raadpleeg bij inslikken onmiddellijk een arts. Draag bij het 
werken geschikte veiligheidshandschoenen. Zie het 
veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. 

Opslag: droog, opslagtijd ca. 9 maanden 

Kwaliteitscontrole: voortdurende laboratoriumcontrole van de productie


