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Vezel versterkte 
Renovatiepleister 
MFR 
 

 
 
 
droog                                                                               129215 

Eigenschappen/  
samenstelling: 
 
 

Hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde droge minerale mortel volgens DIN 
18550, korrelopbouw: 0 - 1,2 mm. Bindmiddel: kalk, cement en veredeling. 
Mortelgroep Pll. Drukvastheid: 3,5 - 7,5 N/mm

2
. Vezelversterkt, lichte minerale 

vulstoffen, waterafstotend, weers- en uv-bestendig, hoog standvermogen, 
uitstekende hechting, geringe krimp, snel afbindend. 
Mortel geschikt voor vele toepassingen op wanden, gevels, vloeren en plafonds. 
Egaliseren van ongelijke gevels met oude stucmaterialen, op draagkrachtige 
dispersieverven en –sierpleisters, alle soorten metselwerk en beton, op 
gescheurde oude stucgevels met alkalibestendig glasvezelweefsel, als 
ondergrond voor navolgende sierpleisters of muurverven, voor binnen en 
buiten.  
Kleur: lichtgrijs-natuurwit. 

Levervorm/opslag: Zakken van 25 kg. Droog opslaan. 

Opbrengst: 
 

25 kg droge mortel MFR, aangemaakt met ca. 5,5 – 6 liter water levert ca. 19 liter 
gebruiksklare pleister op, genoeg voor ca. 1,9 m² bij een laagdikte van 10 mm; 
verbruik: ca. 13 kg/m

2
/10mm. Laagdiktes van 1 tot 15 mm in één laag; tot 30 mm 

in twee lagen. Alkalibestendig weefsel kan worden ingebed in de buitenste 1/3-
deel van de stuclaag. Variabele laagdiktes van 5 – 15 mm in één laag. 

Toepassing: 
 

MFR is geschikt voor verschillende metselwerkondergronden, oude verf- en 
stuclagen en beton. Voor buiten en binnen, als basis-raaplaag voor verdere 
afwerkpleisters of als schuur-/pleisterwerk op te leveren (filzen).  
Indien gebruikt als raaplaag in één laag tot ca. 15 mm laagdikte opbrengen. Kan 
in meerdere lagen worden opgebracht, waarbij de voorgaande lagen droog, licht 
opgeruwd en uitgehard dienen te zijn. In de buitenste laag altijd alkalibestendig 
weefsel FIJN inbedden. 
MFR kan ook als gewapende (met weefsel) stuclaag worden toegepast in 
laagdiktes van ca. 5 mm. Hiervoor met kamspaan opbrengen en alkalibestedig 
weefsel FIJN inbedden in het buitenste 1/3 deel van de laagdikte.  
Voor navolgende minerale pleisters MFR licht horizontaal opruwen, voor 
verfafwerkingen of sierpleisters filzen of doorschuren. 

Ondergrond/ 
verwerking: 
 

De ondergrond moet draagkrachtig zijn en vrij van stof, losse delen of andere 
verontreinigingen die de hechting ongunstig kunnen beïnvloeden. Oude 
loszittende en onthechte stuclagen dienen verwijderd te worden. Afgebikte 
ondergronden goed stofvrij maken door met perslucht schoon te blazen. Voor 
een betere hechting op zuigende ondergronden, zoals metselstenen of pleister-
werk, licht voornatten met leidingwater. Bij overgangen van materialen van 
verschillende bouwfysische aard kan een alkalibestendig GWS glasvezelweefsel 
FIJN worden toegepast. 

Verwerkingsduur/ 
droging: 
 

MFR is een soepele pleister en eenvoudig met de hand te verwerken of 
machinaal met handelsgebruikelijke spuitmachines (bijv. G4, G5, Ritmo, etc). 
Droge mortel MFR met leidingwater mixen met de elektro handmenger tot een 
klontvrije homogene massa. Als stuclaag de MFR met de hand in één (egale) 
laag aanbrengen: laagdikte 5 – 15 mm, waarna vlak afreien en afhankelijk van de 
afwerking licht opruwen of filzen. Bij laagdiktes groter dan 15 mm de stuclaag 
opruwen, volledig laten drogen en vervolgens max. 15 mm MFR in een tweede 
laag aanbrengen (totale max. laagdikte 30 mm) en alkalibestendig GWS weefsel 
FIJN inbedden. De verse pleister dient tegen een te snelle uitdroging, zon, regen 
en vorst te worden beschermd. Om een afwerkpleister aan te brengen dient de 
MFR 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. 
Behalve zuiver water mogen er geen ander stoffen aan MFR worden 
toegevoegd. Dit product bestaat uit 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. 


