
Mengverhouding ± 4,5 L à 4,9 L water 
per zak van 25 kg 
(± 18 à 19,5% water)

Verbruik ± 1,5 kg/mm/m² in poeder

Verpakking 25 kg

Kleur Grijs

Verwerkingstijd ± 1h30

Gebruikstempe-
ratuur

+ 5°C tot + 30°C (ondergrond 
& omgeving)

WATERAFSTOTENDE 
PLEISTER 
PUTZUNA® BAW

P.T.B.-COMPAKTUNA®

TIPS VOOR DE VAKMAN

Om tot de beste resultaten te komen vindt u hieronder 
een aantal praktische tips.

§ Afhankelijk van de gewenste dikte van de laag, kunt u 
PUTZUNA® BA-W in 1 of 2 lagen aanbrengen.
§ Als u twee lagen aanbrengt, moet u de eerste laag ruw 

afwerken.
§ De verwerkingstijd is anderhalf uur.
§ In totaal mag de laag PUTZUNA® BA-W maximaal 

40 mm dik zijn. Indien u die dikte wilt, moet u de laag 
in twee fasen van maximum 20 mm dikte aanbrengen. 
U mag dus niet één laag van 40 mm ineens opbrengen.
§ De verwerkingstemperatuur van PUTZUNA® BA-W is 

van +5°C tot +30°C. Deze temperaturen gelden voor de 
ondergrond en de omgeving. 
§ Het pleisterwerk moet geleidelijk uitdrogen en 

uitharden. Tijdens het uitdrogen, dient u het te 
beschermen tegen vorst, neerslag, felle wind en directe 
zon. Tijdens de uitharding PUTZUNA® BA-W beschermen 
tegen uitdroging door het afdekken met plastic folie of 
regelmatig bevochtigen met een fi jne waternevel.
§ PUTZUNA® BA-W is een ideale ondergrond voor 

tegelwerk, gipspleisters, decoratieve pleisters, verf, ... 

Als u de bovenstaande richtlijnen volgt, dan werkt 
u volgens de regels. Echter, de toepassingen en 
speciale verwerkingsmogelijkheden van PUTZUNA® 
BA-W zijn breed. Er kan dan ook geen waarborg of 
verantwoordelijkheid voor elke afzonderlijke situatie 
worden afgegeven of genomen. Wilt u mogelijke 
problemen voorkomen, dan is het aan te raden uw 
technische vragen te stellen aan P.T.B.-COMPAKTUNA®.

Bereken je verbruik op 
WWW.COMPAKTUNA.BE 
of met onderstaande tabel

WWW.COMPAKTUNA.BE
Polytechnisch bedrijf COMPAKTUNA® § Industriepark - Zwijnaarde 6 § 9052 Gent - BE 

T +32 9 221 11 16 § F +32 9 221 85 01 § E info@compaktuna.be

BEREKEN JE VERBRUIK

ONTDEK DE VERNIEUWDE 
‘BEREKEN JE VERBRUIK’
MODULE OP ONZE WEBSITE!

PUTZUNA® HY
WATERDICHTE PLEISTER OP CEMENTBASIS



PUTZUNA® BA-W is een droge, 
gebruiksklare afwerkpleister op 
basis van kalk en cement. Met het 
product kunt u snel, eenvoudig 
en professioneel een pleisterlaag 
zetten op verticale wanden 
en muren van bijvoorbeeld 
metselwerk en beton.

PUTZUNA® BA-W is een ideale 
ondergrond voor tegelwerk, 
gipspleisters, decoratieve pleisters, verf, ...

Het gebruiksklaar maken van deze pleister is simpel. U hoeft 
alleen water toe te voegen om aan de slag te kunnen. 

U zult dan ervaren dat PUTZUNA® BA-W zich erg 
gemakkelijk laat verwerken en dat het uitstekend hecht op 
de ondergrond die u behandelt.

Technische parameters

Categorie en waarden conform NBN EN 998-1

In de praktijk

Schoonmaken en voorbehandelen
PUTZUNA® BA-W is toe te passen op ondergronden met 
minstens dezelfde weerstand zoals baksteenmetselwerk, 
snelbouwsteen, betonvlakken en gegoten beton. Niet 
toepassen op gipsachtige ondergronden, cellenbeton of licht 
isolerende stenen. Om een optimaal eindresultaat te krijgen, 
moet u de ondergrond eerst voorbewerken. U dient de 
ondergrond op te ruwen en grondig schoon te maken zodat 
vuil, stof, olie en losse delen helemaal verwijderd zijn. Zuigende 
ondergronden voorstrijken met een oplossing bestaande uit 1 
deel COMPAKTUNA® PRO en 4 delen water.

Aanbrengen van een aanhechtingslaag
Hoewel PUTZUNA® BA-W uitstekend hecht, wordt het sterk 
aangeraden vooraf een aanhechtingslaag aan te brengen. 
U kunt daarvoor gewoon PUTZUNA® BA-W gebruiken, 
die u aanmaakt met een oplossing bestaande uit 1 deel 
COMPAKTUNA® PRO en 2 delen water.
U mixt de pleister en de vloeistof tot een redelijk dikke massa 
die gemakkelijk strijkt. Voordat u verder kunt werken, moet u 

de aanhechtingslaag laten aantrekken. U moet er echter wel 
op letten dat de aanhechtingslaag niet volledig uithardt.

Werken aan het eindresultaat
Na het aantrekken van de aanhechtingslaag, kunt u de 
eindlaag aanbrengen. Daarvoor maakt u in een mortelkuip de 
PUTZUNA® BA-W aan met water. U heeft ± 4,5 à 4,9 L water 
nodig op een zak van 25 kg. Eerst giet u het water in de kuip en 
vervolgens voegt u rustig en gelijkmatig de pleister toe. Met een 
langzaam draaiende mixer mengt u gedurende twee minuten 
de massa totdat die klontervrij is. Daarna laat u de pleister 
twee minuten rusten en mixt u nog een keer kort de massa. U 
kunt PUTZUNA® BA-W met de hand of machinaal aanbrengen. 
PUTZUNA® BA-W kan ook met een doorstroommenger continu 
verspoten worden. 

Met een rei of rechte lat verdeelt en egaliseert u de pleister tot 
de gewenste dikte. Zodra het pleisterwerk is aangetrokken, 
kunt u het in draaiende bewegingen met een schuurbord 
opwrijven. Indien gewenst, het eindoppervlak met een 
plakspaan glad afwerken.

CONFORM

N
B

N EN 998-1

CS IV W2

Druksterkte (na 28 dagen) CSIV ≥  6 MPa 

Treksterkte (aanhechting) ≥ 0,5 N/mm2 (*)

Wateropname (capillair) W2 ≤ 0,2 kg/m2.min0,5

Waterdampdoorlaatbaarheid µ ≤ 25

Warmtegeleiding λ ≤ 0,76 W/m.K

Brandklasse A1

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van 
onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be.  Raadpleeg onze 
“Technische Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend.  Versie 10/02/2014.
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PUTZUNA® BAW WERKWIJZE

WAT IS 
PUTZUNA® BAW?

* Breukvlak type A


