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Kalk gladpleister 
KGL   
 

 
 
droog                                                                                 17611 

Eigenschappen/  
samenstelling: 
 
 

Hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde droge mortel volgens DIN 18550. 
Fijnheidsmodules volgens DIN 13139, marmermeel, korrelgroottes: 0-0,1 mm. 
Bindmiddel volgens DIN EN 459, veredeld. Drukweerstand min. 1,0 N/mm2. 

Levervorm/opslag: 
 

Zakken van 15 kg.  
Droog opslaan, aanbevolen binnen 6 maanden te verweken. 
 

Opbrengst: 
 

15 kg droge mortel KGL, aangemaakt met ca. 10 liter water levert ca. 18 liter 
gebruiksklare pleister op, genoeg voor ca. 17,5 m² bij een laagdikte van 1 mm. 
 

Toepassing: 
 

Kalk gladpleister KGL is een witte kalk-dunpleister voor het maken van gladde 
saus-klare oppervlaktes van wanden en plafonds (voor binnen).  
KGL is een soepele minerale pleister met een hoog hechtvermogen en is 
eenvoudig met de hand te verwerken.  
Geschikt voor dunlagige toepassingen van 0 tot 1 mm.  
Kalk gladpleister KGL kan binnen op minerale raaplagen (kalk-, kalkcement- en 
cement-pleisters en saneerpleisters) worden toegepast en in één laag (of 
meerdere lagen) worden opgebracht. Voor binnenruimten op wanden en 
plafonds.   
 
 
 

Ondergrond/ 
verwerking: 
 

De ondergrond moet draagkrachtig zijn en vrij van stof, losse delen, bekistingolie, 
vocht of andere verontreinigingen die de hechting ongunstig kunnen beïnvloeden. 
De ondergrond moet zo vlak zijn, dat de pleister in een gelijkmatige dikte kan 
worden aangebracht. 
Geen gronderingen op sterk zuigende ondergronden nodig, alleen voornatten 
met leidingwater.  
Voor het aanbrengen van muurverflagen de KGL volledig laten uitdrogen. 
 

Verwerkingsduur/ 
droging: 
 

Droge mortel kalk gladpleister KGL (15kg) in ca. 10 liter leidingwater laten 
‘zompen’ gedurende 5-8 minuten. Waarna mixen tot een klontvrije homogene 
massa. Daarna voor optimale verwerkbaarheid naar eigen inzicht leidingwater 
gedoseerd toevoegen.  
KGL met de spaan in één laag van 0 mm tot maximaal 1 mm aanbrengen en 
gladpleisteren met rvs-spaan.  
Verwerkingstijd ca. 2 uur bij 20 graden C. Verwerken boven 5 graden C. 
Eventueel ontstane oneffenheden na ca. 2 dagen met schuurpapier bijschuren. 
Niet voor tegelafwerking geëigend. 
 

Technische gegevens: 
 

LET OP: KGL is alleen geschikt om in een zeer dunne laag aan te brengen. 
Een te dikke laag en plaatsen waar het dikker is omwille van het uitvlakken 
kunnen craquelé-vorming (scheurtjes) tot gevolg hebben.  
Iedere ondergrond is anders en kan afwijken van geteste oppervlaktes, derhalve 
bij twijfel adviseren wij altijd een proefvlak op te zetten. 
Dit product bestaat uit kalk 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. 


