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Tras-Kalk fijnpleister 
TKFP  
 

 
 
droog                                                                                 893390 

Eigenschappen/  
samenstelling: 
 
 

Hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde droge mortel volgens DIN 18550 en 
EN 998-1. Geselecteerd fijn marmermeel, korrelopbouw: 0-0,5 mm.  
Bindmiddel: (hooghydrolyse) tras-kalk. Mortelgroep PII.  
Lichte en soepele verwerking voor behang- en sausklare afwerkingen. 
Kleur: wit. 
 

Levervorm/opslag: 
 

Zakken van 30 kg.  
Droog opslaan. 
 

Opbrengst: 
 

30 kg droge mortel TKFP, aangemaakt met ca. 6,5 liter water levert ca. 24 liter 
gebruiksklare pleister op, genoeg voor ca. 7,5 m² bij een laagdikte van 3 mm; 
verbruik: ca. 4 kg/m

2
 bij 3 mm laagdikte. 

 

Toepassing: 
 

TKFP is voor verschillende minerale pleisterondergronden geschikt (geen gips en 
niet voor isolatiesystemen), voor het maken van gladde afwerking of fijn 
schuurwerk.  
Voor buiten en binnen, voor wanden en plafonds. 
TKFP is geschikt voor nieuwbouw en restauratie. En als afwerking op de saneer- 
en renovatiepleisters TKPwta, TKSwpa, TKP-L, etc. Kan van een minerale 
silicaat-muurverf worden voorzien. 
 

Ondergrond/ 
verwerking: 
 

De minerale pleisterondergrond moet draagkrachtig zijn en vrij van stof, losse 
delen of andere verontreinigingen zoals olie, vet, muurverf, die de hechting 
ongunstig kunnen beïnvloeden. Kan niet op gipspleisters of gipsplaten worden 
aangebracht. Sterk zuigende ondergronden vooraf benatten. 
 

Verwerkingsduur/ 
droging: 
 

Droge mortel TKFP met leidingwater mixen tot een klontvrije homogene massa.  
TKFP met de hand in één laag aanbrengen: laagdikte 2-3 mm. Na een standtijd 
van 5 tot 10 minuten licht met water benatten en doorschuren (filzen). Voor 
gladde oppervlaktes na het filzen gladpleisteren met een rvs spaan. 
De verse pleister dient tegen een te snelle uitdroging, zon, regen en vorst te 
worden beschermd. De ondergrond dient gelijkmatig gedroogd te zijn. 
Verwerkingstijd: ca. 1 uur. 
 

Technische gegevens: 
 

Verwerkingstemperatuur: +5 tot +30 graden C. 
Dit product bevat 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/Tubag Gruppe GmbH & Co KG. 
Productwijzigingen, vertaal- en drukfouten voorbehouden. 
 


