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Mineraal gladpleister 
Q4   
 

 
 
droog                                                                                 17628 

Eigenschappen/  
samenstelling: 
 
 

Schuurbare uitvlak-, gladpleister en herstellen van gevels, badkamers en 
plafonds met als eindresultaat hoogwaardige gladde oppervlakten. Zeer hoge 
fijnheid, zand vrij. Bindmiddel volgens DIN EN 197. Chromaat-arm volgens TRGS 
613. Voor binnen en buiten.  Kleur: natuurwit 

Levervorm/opslag: 
 

Zakken van 15 kg.  
Droog opslaan, aanbevolen binnen 12 maanden te verweken. 
 

Opbrengst: 
 

15 kg droge mortel Q4, aangemaakt met ca. 7,3 liter water levert ca. 15,5 liter 
gebruiksklare pleister op. Verbruik ca. 1,0 kg/m

2
 per mm laagdikte. 

 

Toepassing: 
 

Mineraal gladpleister Q4 is een witte dunpleister voor het uitvlakken, egaliseren 
en herstellen van wanden en plafonds voor binnen-, buitengevels en vochtige 
ruimten zoals badkamers.  
Dampdiffusie-open en waterafstotend. 
Mineraal gladpleiser Q4 kan op frisse of oude minerale stuclagen (bijv. 
kalkcement-, cementpleisters en wapeningsweefelpleisters), gipsplaten en 
minerale ondergronden (metselwerk en beton) worden toegepast, in één laag (of 
meerdere lagen). Bij gipsplaten en prefab beton elementen kan het als 
voegvulling worden toegepast. 
Levert extreem gladde oppervlaktes als optimale ondergrond voor muurverf, 
behang en verdere pleisterlagen.  
Je kunt met Q4 mooie creatieve afwerklagen creëren, zoals een leisteen effect of 
hout texturen. 
Laagdiktes: 0,2 – 7 mm als uitvlaklaag, 
                   tot 30 mm als reparatiepleister 

Ondergrond/ 
verwerking: 
 

De ondergrond moet draagkrachtig zijn en vrij van stof, losse delen, bekistingolie, 
vocht of andere verontreinigingen die de hechting ongunstig kunnen beïnvloeden. 
Q4 is een zeer soepele minerale pleister en eenvoudig met de hand te 
verwerken. 
 

Verwerkingsduur/ 
droging: 
 

Droge mortel Q4 aanmengen met schoon kraanwater en ca. 2 minuten mixen tot 
een klontvrije homogene massa. De mortel ca. 2 minuten laten rijpen en 
nogmaals mixen (ca. 30 sec.). 
Q4 met de hand aanbrengen, afreien en pleisteren. Volvlaks of deelvlaks 
overpleisterbaar tot het bereiken van de gewenste oppervlaktekwaliteit.  
Bij meerlaagse verwerking kan de navolgende laag na voldoende aanstijven van 
de voorgaande laag worden uitgevoerd. 
Laagdikte ca. 3-5 mm. Na een droogtijd van ca. 12-24 uren de eventueel 
ontstane oneffenheden met schuurpapier bijschuren. 
Bij benodigde raaplagen tot max. 30 mm de Q4 in meerdere lagen aanbrengen. 
Bij meerdere lagen altijd het oppervlak opruwen in verband met de mechanische 
hechting van de volgende laag. Iedere laag voldoende laten uitharden en drogen. 
Ervaringcijfer: 1 dag per mm laagdikte. 
De uithardingstijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, laagdikte 
pleisterwerk en de poreusheid van de ondergrond. 
De verse pleister dient tegen regen, vorst en een te snelle uitdroging worden 
geschermd. 
 

Technische gegevens: 
 

Verwerkingstemperatuur: +5 tot +30 °C. 
Dit product bevat cement en reageert met vocht/water alkalisch, derhalve huid en 
ogen beschermen. Bij aanraking met schoon water afspoelen. Bij contact met de 
ogen direct arts raadplegen. 
 

Volgens Technische Informatie van Quick-Mix Gruppe GmbH & Co KG. 
Productwijzigingen, vertaal- en drukfouten voorbehouden. 


