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Minerale slem MFS 
(kalei / schlämme)  
 

 
 
droog                                                                                 047113 

Eigenschappen/  
samenstelling: 
 
 

Hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde droge mortel volgens DIN 18550 en 
EN 998-1. Fijnheidsmodules en korrelopbouw volgens DIN 13139, korrelopbouw: 
0-0,6 mm. Bindmiddel: kalk, cement, veredeld. Mortelgroep PII.  
Minerale slem (kalei/schlämme) voor het slemmen van bakstenen, 
kalkzandstenen, cellenbeton en beton; voor buiten en binnen. 
Kleur: natuurwit. 
 

Levervorm/opslag: 
 

Zakken van 25 kg.  
Droog opslaan. 
 

Opbrengst: 
 

25 kg droge mortel MFS, aangemaakt met ca. 9 liter water levert ca. 21 liter 
gebruiksklare slem op; verbruik: ca. 2,5 kg/m

2
/mm bij een laagdikte van ca. 2mm. 

 
Toepassing: 

 

Slemmen, kaleien of schlämmen is een eeuwenoude schildertechniek waarbij 
een dunne kalkhoudende pleister met een blokkwast of borstel op de muur 
(meestal metselwerk) wordt aangebracht. Bovenop de kaleilaag wordt meestal 
ook nog een mineraleverf aangebrachtvoor de kleur van de gevelafwerking.  
 
MFS laat zich eenvoudig met een grote blokkwast of stoffer opbrengen en 
verdelen op de ondergrond. Een grondering is niet nodig. 
 
MFS is geschikt als slem-laag op bakstenen, kalkzandstenen, cellenbeton en 
beton, waarbij de structuur van de ondergrond, bijv. de bakstenen, zichtbaar blijft. 
Dit wordt ook wel slemmen, kaleien of schlämmen genoemd. Voor buiten en 
binnen. Kleur is natuurwit.  
 
 
 

Ondergrond/ 
verwerking: 
 

De ondergrond moet draagkrachtig zijn en vrij van stof, losse delen of andere 
verontreinigingen die de hechting ongunstig kunnen beïnvloeden. Als ondergrond 
zijn schone bakstenen, kalkzandstenen, cellenbeton en beton geschikt. Geen 
grondering benodigd. OP beton is met een verlengde verwerkings/drogingstijd te 
rekenen. 
 

Verwerkingsduur/ 
droging: 
 

Droge mortel MFS met leidingwater mixen tot een klontvrije homogene massa. 
Na ca. 5 minuten rijpingstijd de massa nogmaals doormengen. 
MFS met een spaan, grote blokkwast of stoffer aanbrengen in een laagdikte van  
maximaal 2 mm.  
 
De verse slem dient tegen een te snelle uitdroging, zon, regen en vorst te worden 
beschermd. Verwerkingstijd: ca. 2 uren. 
 

Technische gegevens: 
 

Verwerkingstemperatuur: +5 tot +30 graden C (lucht- en ondergrond-
temperatuur). 
Belangrijk: 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. 
 


