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Kalk-Cement uitvlak- 
en snelpleister RSP 

voor laagdiktes van 0–40 mm  
 

 
 
 
droog                                                                                 852557 

Eigenschappen/  
samenstelling: 
 
 

Hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde droge mortel volgens DIN 18550 en 
EN 998-1. Fijnheidsmodules en korrelopbouw volgens DIN 13139, korrelopbouw: 
0-1 mm. Bindmiddel: kalk, cement, veredeld. Mortelgroep PII. Kleur: natuur wit. 
Kalk-Cement renovatie-snelpleister voor het uitvlakken en egaliseren van 
wanden, vezel versterkt, snel hardend, weer- en UV-bestendig. 
 

Levervorm/opslag: 
 

Zakken van 25 kg.  
Droog opslaan. 
 

Opbrengst: 
 

25 kg droge mortel RSP, aangemaakt met ca. 4 liter water levert ca. 16,5 liter 
gebruiksklare pleister op; verbruik: ca. 1,5 kg/m

2
/mm; laagdikte: 0-40 mm. 

 

Toepassing: 
 

RSP is geschikt voor: 
- het egaliseren en uitvlakken van oneffen ondergronden  
- metselwerk, cellenbeton, kalkzandsteen en oude minerale pleisterlagen 
- voor het vullen van leidingsleuven en gaten in de wand 
- het aanhelen van kantelaven of neggekanten rondom kozijnen 
- binnen, buiten en vochtige ruimtes 
- badkamers, als dunpleister te gebruiken achter tegels.  
Éénlaagse verwerking met minimaal gevaar voor scheurvorming. Snel hardend, 
waardoor korte wacht/standtijden. Ook filzbaar als schuurwerk. 
RSP is met de hand te verwerken en is geschikt als ondergrond voor behang, 
(sier)pleister, muurverf en tegels. Kan ook gefilzt worden als fijn schuurwerk. 
Levert gladde lichtkleurige oppervlaktes als optimale ondergrond voor verdere 
afwerking. 
 

Ondergrond/ 
verwerking: 
 

De ondergrond moet draagkrachtig zijn en vrij van stof, losse delen of andere 
verontreinigingen die de hechting ongunstig kunnen beïnvloeden. Indien nodig 
ondergronden licht voornatten. Zeer sterk zuigende ondergronden 
voorbehandelen met ABS (QM aufbrennsperre). 
 

Verwerkingsduur/ 
droging: 
 

Droge mortel RSP met leidingwater mixen tot een klontvrije homogene massa.  
RSP met de hand aanbrengen in een laagdikte van 0-40 mm en vlakzetten 
onder de rei. Na korte aanstijving oppervlakte opruwen of filzen.  
Na ca. 12 uur kan met vervolgwerkzaamheden (bijv. tegelwerk)  worden 
begonnen. 
De verse pleister dient tegen een te snelle uitdroging, zon, regen en vorst te 
worden beschermd. Om een afwerkpleister aan te brengen dient de RSP 
gelijkmatig gedroogd te zijn, hiervoor geldt als droogtijd (ervaringcijfer): 1 dag per 
mm laagdikte. 
Verwerkingstijd: ca. 30-60 minuten. 
 

Technische gegevens: 
 

Verwerkingstemperatuur: +5 tot +30 graden C. 
Belangrijk: bij sterke oneffenheden in de ondergrond kan de verharding van de 
pleister onregelmatig zijn. Het wordt dan aanbevolen om (éénlagig) in twee 
arbeidsgangen te werken om een meer gelijktijdig filztijdstip te bereiken op de 
wand. 
Dit product bevat kalk en 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/Tubag Gruppe GmbH & Co KG. 
Productwijzigingen, vertaal- en drukfouten voorbehouden. 
 


