
Pure Mineral Renovlies 

10100 | Klasse 1 mineraal renovlies, glad | 2-zijdig wit voorgepigmenteerd | 190 
gram/m2 

 

Omschrijving: 

Zeer sterk en damp-open, glad renovatieglasvlies voor wanden en plafond. 
Dubbelzijdig wit voorgepigmenteerd met een minerale coating voor een optimale 
dampdiffusie en een gezonder binnenklimaat. Voor het strakste en gladste 
eindresultaat. Verbergt barsten en onregelmatigheden in wanden en plafonds en is 
zowel stoot- als vormvast. 

 

Toepassing: 

Breed toepasbaar op ondergronden zoals beton-, cement- en pleisterwerk, 
gipsplaten, multiplex, vezel- en boardplaten. Ook geschikt voor toepassing over 
intacte muurverflagen. 

 

Verwerking: 

- Knip of snijd met een scherp afbreekmes afzonderlijke banen met een 
overlengte van minimaal 5 tot 10 cm. van de rol; 

- Breng een ruime baanbreedte glasweefsellijm met een vachtroller aan op de 
ondergrond; 

- Druk het renovlies goed in de lijmlaag en druk het tijdens het aanbrengen nog 
goed aan met een kunststof spatel of een gladde rubberen rol; 

- Snijd de overmaat van materiaal met behulp van een RVS lineaal/spatel en 
een scherp afbreekmes langs het plafond, plint of kozijnstijl af. Breng 
vervolgbanen stotend baan-tegen-baan aan of gebruik de dubbel 
doorsnijden techniek voor het strakste resultaat; 

- Plak hoeken en kanten minimaal 10 cm. door. Voor een strakke aansluiting de 
volgende baan overlappend aanbrengen en dubbel doorsnijden; 

- Na minimaal 12 uur droging kan afgewerkt worden in 1 of 2 lagen met bij 
voorkeur een minerale muurverf voor een optimale dampopenheid. Ook latex 
en biobased muurverven kunnen zonder problemen aangebracht worden. 

 

Eigenschappen: (in gekleurd kader) 

- Zeer damp-open en vochtregulerend 
- Past bij uitstek binnen circulaire en gezonde bouwconcepten 
- Draagt bij aan een gezonder binnenklimaat 
- Oppervlakte egaliserend voor het strakste en gladste eindresultaat 
- 2-zijdig wit mineraal voorgepigmenteerd 
- Kan zowel stotend als middels de dubbel doorsnij techniek geplakt worden 

voor een naadloos eindresultaat 



- Zeer stoot- en vormvast 
- Vlamwerend, klasse B1 volgens DIN 4102 
- De beste ondergrond voor minerale, dampopen, muurverven 
- Ook uitermate goed overschilderbaar met latex en biobased muurverven 

 

Specs: 

Breedte: 100 cm 

Lengte rol: 50 meter 

190 gram/m2 


