
Watervaste pleister op cementbasis

PUTZUNA® PL

INLOOPDOUCHE WAARBIJ DIRECT OP DE  
PLEISTER KAN BETEGELD WORDEN.

2 mm aanhechtingslaag : PUTZUNA® PL 
aangemaakt met een oplossing van 
1 deel COMPAKTUNA® (PRO) met 
2 delen water
Minimaal 8 mm PUTZUNA® PL 
aangemaakt met 
zuiver water
Tegellijm

Betegeling

Versterkingsvlies + 
Membraan waterdicht

Silicone-voeg

Cementdekvloer

DICHTPLEISTEREN VAN SLEUVEN.

PUTZUNA® PL

Sleuf

Waterkering

Kimblok

Snelbouwsteen

PLINT OVER DE WATERKERING BINNEN.

Binnenmuur

Pleister

Waterkering

Plint

Binnenvloer

Flexibele voeg

PUTZUNA® PL

Isolatie

GEVELPLINTEN BUITEN DIE ZOWEL ONDER ALS
BOVEN HET MAAIVELD KOMEN.

Binnenmuur

Isolatie

Buitenmuur

Folie

Maaiveld

Druiprand

PUTZUNA® PL

Binnenvloer

2 mm aanhechtingslaag :
PUTZUNA® PL aangemaakt 
met een oplossing van 
1 deel COMPAKTUNA® (PRO)
met 2 delen water

Minimaal 13 mm 
PUTZUNA® PL 
aangemaakt met 
zuiver water
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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.

PUTZUNA® PL
Watervaste pleister

PLEISTERWIJZER

MOGELIJKE TOEPASSINGEN PUTZUNA® PL 
Watervast

PUTZUNA® HY 
Waterdicht

PUTZUNA® BA-W 
Waterafstotend

binnenmuren - snelbouw en volle steen * * * - * * *

binnenmuren vochtige ruimtes * * * -    * * * (1)

inloopdouches * * * * *    * * * (1)

buitenmuren die onbedekt blijven * * * - * *

buitenmuren bedekt met waterdichte laag    * * (3) -    * * * (3)

plint onder en boven maaiveld    * * * (2)    * * (2) -

zwembad en vijver dieper dan 60 cm - * * * -

vijver minder dan 60 cm diep * * * * * -

kelder - waterciterne - riolering & aalput (3) - * * * -

(1) Pleister te beschermen met P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICHT of P.T.B.-AFDICHTINGSMAT.
(2) Uitdrogend cementeerwerk beschermen tegen vorst, neerslag, felle wind en directe zon. Tijdens de uitharding beschermen tegen uitdroging door het 

afdekken met plastiekfolie of regelmatig bevochtigen met een fijne waternevel.
(3) De afwerking is waterdicht maar wel dampdoorlatend.
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PUTZUNA® PL is makkelijk te verspuiten met een continu pomp.
De aanhechtingslaag en pleister kan op dezelfde dag aangebracht worden.
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