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grä�x® 92
Saneerpleister conform WTA merkblad 2-9-04/D
voor  toepassing op zout- en vochtbelast muurwerk

GRÄFIX 92:

TOEPASSING: grä�x 92 saneerpleister word zowel buiten als binnen toegepast op vochtig en zout- of nitraatbelast 
metselwerk.

De oude lagen dienen minstens tot 1 meter boven de zichtbare  of door zoutanalyse vastgestelde 
zone te worden verwijderd.  Mortelvoegen ca. 2cm. diep uitkappen en het metselwerk droog 
mechanisch reinigen. Mortelresten, egalisatie- of ver�agen dienen volledig van het metselwerk 
te worden verwijderen. Mortelresten en ander afval dat ontstaat bij de werkzaamheden moeten 
dagelijks van de bouwplaats worden verwijderd om de migratie van zouten naar gezonde, nieuwe 
bouwsubstantie te vermijden.
Het schoongemaakte metselwerk moet voorbehandeld worden met grä�x 93 voorspritzmortel 
(zie technisch merkblad). Vervolgens wordt grä�x 92 aangebracht.  De totale pleisterdikte dient 
minstens 20mm. te bedragen, met een minimale opbrengdikte van 1 cm per laag.  De totale 
pleisterdikte mag bij voorkeur de 40 mm niet overschrijden (uitgezonderd de voegen of lokale 
one�enheden).  Indien er toch een wezenlijk dikkere pleisterlaag noodzakelijk blijkt, dan dient men 
hiervoor de grä�x 95 basis saneerpleister als raaplaag toe te passen.
Bij pleisterlagen dikker dan 2cm dient men in 2 lagen te werken.  De pleisterlaag na het aantrekken 
grondig opruwen om een goede hechting voor de volgende laag te waarborgen.  De volgende 
pleisterlaag mag na een wachttijd van ca. 1 dag/mm laagdikte worden aangebracht.
Opmerking: het is niet toegestaan andere materialen met dit product te  vermengen met andere 
sto�en
Verwerkingstijd: direct na aanmaken verwerken, d.w.z. na max. 30 minuten.

 

VERWERKING: 

OPSLAG: koel, vorstvrij en luchtdicht opgeslagen minstens 1 jaar houdbaar.

 

TEMPERATUUR: 5 tot 25 °C ondergrondtemeperatuur, niet verwerken bij directe zonne-instraling.  

 

VERBRUIK: 30kg. met ca 10ltr. water = ca. 32ltr. mortel
1ton + ca. 330ltr. water = 1050 ltr. mortel
Pleisterdikte: 20 mm  25mm 30mm
Verbruik per 10m2:  6,5 zak 8 zak 9,5 zak

VERPAKKING:

TECHNISCHE DATA:

verpakt in vochtbeschermende 30kg. zakken;  
40 zak/pallet; voorzien van beschermende foliehoes.

Is een licht verwerkbare,  zuivere minerale saneerpleister. Door zijn zeer hoge porositeit, 
grote dampopenheid en speciale zoutresistente formulering is deze pleister bijzonder goed 
in staat om uit het metselwerk migrerende zouten op te nemen en in zijn poriën te bu�eren.  
grä�x 92 is samengesteld uit kalkhydraat, kalkbreekzanden van 0 tot 1,6mm, hechtingsverbeterende 
toeslagsto�en, alsmede een aandeel sulfaatbestendige, laagalkalische cement. 
De pleister kan zowel handmatig als machinaal worden verwerkt.

massadichtheid verse mortel: < 1400 g/l 
massadichtheid gedroogde mortel: < 1400 g/l
drukvastheid: CS II
porositeit: < 40 V-%

Om onze hoge kwaliteit te garanderen, onderwerpen wij al onze grondsto�en, 
productieproces en kant –en klaarproducten voortdurend aan strenge controles. 


