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Siliconenhars 
sierpleister SHK  
voor spachtelpleister 
structuur op BGI en gevels 

 
 
 
Pasteus                                                                             935618                                                                                 

Eigenschappen/  
samenstelling:  

Hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde pasteuze pleister, korrelopbouw: 1,5, 2 en 3 
mm. Bindmiddel: siliconenhars, polysiloxaan en acylaat-polymeren. 
Slagregenbestendigheidsgroep III naar DIN 4108; wateropnamecoëfficiënt: W24<0,1kg/m

2
h 

volgens DIN EN 1062-3; dampdiffussie Sdh20 < 0,30 m (0,14 - 1,4 m = klasse II) volgens DIN 
EN ISO 7783-2. 
 
Kleur: wit en kleur volgens QM Kleurcollectie A en B 
 
De gebruiksklare organische edelpleister SHK zorgt voor elegante gevelafwerking van 
gebouwen, met een hoge dampopenheid en grote weerbestendigheid.  Zowel op 
buitengevelisolatie als op minerale raaplagen.  
SHK kent een zg. spachtelpleister of fijne ‘krabpleister’ structuur, tevens als SHR 
structuurpleister of ‘boomschorsstructuur’ leverbaar 
 

Levervorm/opslag: Emmers van 25 kg.  
Droog, vorstvrij en koel (uit de zon) opslaan in de originele verpakkingsemmer. 
 

Opbrengst: 
 

25 kg gebruiksklare sierpleister SHK; verbruik:  
SHK 1,5 mm, ca. 2,3 kg/m
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SHK 2 mm,    ca. 3,0 kg/m
2
 

SHK 3 mm,    ca. 4,0 kg/m
2
 

 

Toepassing: 
 

SHK is een gebruiksklare sierpleister voor buitengevelisolatiesystemen Lobatherm, 
Naturewall en Diffutherm en voor toepassing op minerale raaplagen voor buiten. SHK kent 
een lichte verwerking, is hydrofoob (waterafstotend), is weersbestendig bij een geringe 
vervuiling. Tevens kent SHK hoge waterdamp- en CO2-diffusie. 
- voor buiten  
 

Ondergrond/ 
verwerking: 
 

De ondergrond moet draagkrachtig zijn en vrij van stof, losse delen of andere 
verontreinigingen die de hechting ongunstig kunnen beïnvloeden.  
SHK op gevelisolatie Lobatherm, Diffutherm en Naturewall: 
SHK wordt aangebracht op de SKS-L mortelweefsellaag, deze dient vlak te zijn en volledig 
uitgehard en kan zonder voorstrijk worden aangebracht of bij specifieke situaties zoals o.a. 
zeer warm weer, bij intensieve kleuren, andere mortelweefsellagen worden voorgegrondeerd 
met QM APGp (acrylaat pleistergrondering). 
SHK op minerale raaplagen: 
Het oppervlak van de raaplaag dient vlak te zijn, opgeruwd en gelijkmatig gedroogd zijn, zg. 
‘witdroog’ en minimaal 1 week oud. Gronderen met MPGp (minerale pleistergrondering) of 
QM IWA impregneergrondering. 
 

Verwerkingsduur/ 
droging: 
 

SHK is zowel handmatig als machinaal verwerkbaar met gebruikelijke spuitmachines.  
SHK grondig doormengen en eventueel tot 1% met water te verdunnen. Met rvs-spaan 
gelijkmatig en korreldik opbrengen en gewenste structuur aanbrengen met de rvs-spaan of 
kunststofspaan. 
De verse pleister dient tegen een te snelle uitdroging, zon, regen en vorst te worden 
beschermd.  
Verwerkingstijd: ca. 20-25 minuten e.e.a. afhankelijk van de weersgesteldheid. 
Drogingtijd: ca. 24 uren, bij 20 graden luchttemperatuur en 65% relatieve vochtigheid; bij 
hogere luchtvochtigheid dan wel lagere temperaturen zal de drogingtijd aanzienlijk langer 
zijn. 
 

Technische gegevens: 
 

Belangrijk bij kleur: gekleurde pleisters kunnen bij verwerking direct uit de emmer geringe 
kleurverschillen geven. Bij kleuren altijd meerdere emmers in een kuip mengen om kleur- en 
chargeverschillen te voorkomen.  
Voor Lobatherm gevelisolatiesystemen geldt een helderheidswaarde van >20; bij Diffutherm 
en Naturewall gelden geen beperkingen. 
Verwerkingstemperatuur: +5 tot +30 graden C. SHK niet verwerken wanneer de 
temperatuur tijdens de droging lager zal zijn dan +5 graden C en zeker niet verwerken bij 
dreigend vorstgevaar. 
Winterinstelling: Bij temperaturen vanaf +1 graden C kan SHK in Superfix uitvoering 
worden gebruikt met versnelde afbinding (speciaal te bestellen); verwerking van +1 tot +18 
graden C. Niet bij dreigende vorst te verwerken. 
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. 
 


