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Voorspuit/hechtmortel 
PHG 
 

 
 
droog                                                                               562050 

Eigenschappen/  
samenstelling: 
 
 

Hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde droge minerale mortel, 
korrelopbouw: 0 - 1,2 mm. Bindmiddel volgens DIN EN 197, minerale toeslag 
volgens DIN EN 13139. Drukvastheid: > 10 N/mm

2
.  

Als voorbehandeling van gladde, zwak zuigende, hoog verdichte beton-
ondergronden, voor navolgende Kalk-, Kalkcement-, Cement- en 
Gipspleisters; binnen en buiten toepasbaar. 
 

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

Opbrengst: 
 

a. 25 kg droge mortel PHG, aangemaakt met ca. 5 liter water levert ca. 18 liter 
gebruiksklare stuc/spuitpleister op; verbruik: ca. 5 kg/m

2
 bij een laagdikte van ca. 

3 mm.  
b. 25 kg droge mortel PHG, aangemaakt met ca. 8 - 8,5 liter water kan met een 
zeer grove structuurroller worden opgebracht; verbruik: ca. 3 kg/m

2
. 

 

Toepassing: 
 

PHG is geschikt als hechtbrug voor verschillende minerale stuclagen op gladde 
beton-oppervlakten. Voor buiten en binnen. PHG is een éénvoudig 
verwerkbare, soepele en sulfaatbestendige pleister. En is geschikt voor gladde, 
zwakzuigende ondergronden zoals betonplafonds, betonwanden, licht-beton, 
betonsokkels, houtcementwolplaten en harde perimeter-isolatieplaten (niet voor 
houtvezelisolatie). 
PHG kan per hand of met gebruikelijke spuitmachines worden opgebracht, bijv. 
G4, G4, S58, etc. in een laagdikte van ca. 3 mm, waarna sterk opruwen met 
bijv. een harde bezem, kamspaan, getande rei, etc. 
  

Ondergrond/ 
verwerking: 
 

De ondergrond moet draagkrachtig zijn en vrij van stof, losse delen of andere 
verontreinigingen die de hechting ongunstig kunnen beïnvloeden, zoals bijv. 
verflagen en bekistingsolie.  
 

Verwerkingsduur/ 
droging: 
 

Bij handmatige verwerking de zakinhoud met ca. 5 liter water tot een pasteuze, 
klontvrije mortel aan te mengen met een elektromenger. Na ca. 5-10 minuten 
nogmaals kort mengen. Opbrengen als sterk opgeruwde spachtel/stuclaag is 
toegestaan voor navolgende stuclagen in drukklasse CS l t/m CS lV (alle zoals 
genoemd onder ‘eigenschappen’). 
Bij verwerking met structuurroller (zeer grof, met gaten zo groot als erwten) de 
zakinhoud met ca. 8 tot 8,5 liter water mengen tot een klontvrije massa met een 
elektromenger. Na 5-10 minuten nogmaals kort mengen. Opbrengen met 
structuurroller alleen voor navolgende stuclagen in drukklasse CS l en CS ll (bijv. 
gips- en kalkpleisters). 
De minimale laagdikte dient bij beide varianten ca. 3 mm bedragen.   
De verse pleister dient tegen een te snelle uitdroging, zon, regen en vorst te 
worden beschermd.  
Om een afwerkpleister aan te brengen dient de PHG gelijkmatig gedroogd te zijn, 
de droog/standtijd bij een navolgende stuclaag is minimaal 2 dagen. Lage 
temperaturen en hoge luchtvochtigheid kunnen de droging negatief beïnvloeden. 
Sinterhuidvorming dient voorkomen te worden. 
 

Technische gegevens: 
 

Verwerkingstemperatuur: +5 tot +30 graden C. 
Behalve zuiver water mogen er geen ander stoffen aan PHG worden 
toegevoegd. Dit product bestaat uit 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. 


