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Variopleister VPS  
voor veelzijdige modellering 
en variabele pleister-
structuren, mineraal  

 
 
 
droog                                                                                 883230 

Eigenschappen/  
samenstelling: 

Hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde droge mortel, korrelopbouw:  
0-2 mm. Bindmiddel: witkalk hydraat en witte cement. Mortelgroep PI, DIN 18550.  
Dampdiffussie weerstand: μ = 12. 
Kleur: natuurwit  
Toe te passen als vrij modelleerbare structuren. Vooral op 
buitengevelisolatie en op minerale gewapende raaplagen.  
Zeer geschikt als pleister om historische stucwijzen na te bootsen. 
 

Levervorm/opslag: Zakken van 15 kg. Droog opslaan. 
 

Opbrengst: 
 

15 kg droge mortel VPS, aangemaakt met ca. 9 liter water levert ca. 15 liter 
gebruiksklare pleister op; verbruik: ca. 5,0 kg/m

2
/7mm laagdikte;  

laagdikte: ca. 7 mm, ca. 3 m
2
/15kg/7mm. 

 

Toepassing:  
 

VPS is een minerale en diffusie-open pleisterafwerking. Waterafstotend, weers- 
en UV-bestendig. VPS is geschikt voor: 
- door het gebruik van verschillende opbrengdiktes en verschillende 

gereedschappen voor de verwerking kunnen er ook vrij-modelleerbare 
afwerkingen worden gemaakt, zoals: troffelputz, landhuisputz, 
kloosterputz, structuurpleister, kwastputz, etc. 

- voor binnen en buiten  
VPS kent een lichte verwerkbaarheid door lichte minerale toeslagstoffen. Door de 
spanningsarme uitharding heeft VPS een minimaal risico op scheur- of craquelé 
vorming. 
 

Ondergrond/ 
verwerking: 
 

De ondergrond moet draagkrachtig zijn en vrij van stof, losse delen of andere 
verontreinigingen die de hechting ongunstig kunnen beïnvloeden.  
Als ondergrond is de SKS-L mortelweefsellaag op gevelisolatie geschikt. 
VPS variopleister in één laag van 6-8 mm opbrengen, reien en in de 
gewenste vorm structureren naar de regelen der stukadoorskunst en goed 
vakmanschap; afwerken binnen 1 uur. 
 

Verwerkingsduur/ 
droging: 

 

Droge mortel VPS met leidingwater mixen tot een klontvrije homogene massa. 
VPS is zowel handmatig als machinaal verwerkbaar met gebruikelijke 
spuitmachines.  
VPS aanbrengen in een laagdikte van 6-8 mm (zie boven). 
VPS is na droging natuurwit en kan met QM Lobakat LK300 muurverf worden 
overgeschilderd in kleur. 
De verse pleister dient tegen een te snelle uitdroging, zon, regen en vorst te 
worden beschermd.  
Verwerkingstijd: ca. 60 minuten e.e.a. afhankelijk van de weersgesteldheid. 
 
 

Technische gegevens: 
 

Verwerkingstemperatuur: +5 tot +30 graden C. 
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. 
 


