Product Informatie Blad

X Pro
Eenlaagse spuit- en handpleister voor algemene pleisterwerken.
Beschrijving
X Pro is de lichtste voorgemengde bouwpleister voor universeel gebruik in de binnenafwerking. Het product combineert een lange afreitijd met de gladde afwerking eigen
aan alle Gyproc natuurpleisters.
X Pro bevat meer perliet en is daarom de lichtste bouwpleister op de BelgischLuxemburgse markt. Hierdoor heeft de X Pro een hoger rendement en laat X Pro zich
heel gemakkelijk smeren. Omdat de reitijd verlengd werd heeft de X Pro een aangepaste
open tijd in de kuip en is deze dus ook geschikt als handpleister. X Pro biedt ook de
mogelijkheid aan de stukadoor om de totale afbindtijd te regelen in functie van de
gebruikte hoeveelheid water.
X Pro is afgestemd op maximaal rendement en verwerkingsgemak, meer tijd om te reien
en op een uiterst glad en dicht eindresultaat.

Toepassingsgebieden
X Pro wordt gebruikt voor de binnenafwerking van plafonds en muren en kan op de meeste gebruikelijke ondergronden worden
aangebracht.

Verwerking
Lees aandachtig de info op de verpakking of consulteer de verwerkingsrinchtlijnen.
Voorbereiding ondergrond :
- glad of weinig absorberend beton : de hechting verbeteren met Betongrip Easy.
- sterk- of onregelmatig zuigende ondergrond : voorbehandelen met X Prim.
Veiligheidsfiche op aanvraag verkrijgbaar.

Technische specificaties
Samenstelling

Gecalcineerde gips uit het «Bekken van Parijs», verlicht met perliet en
aangevuld met additieven. Het eindproduct bevat 98% calciumsulfaat

Norm

NF B 12-301

Volumieke massa

+/- 0,65 kg/l

Volumieke massa na verharding

+/- 1 kg/l

Shore C hardheid

> 70

Brandreactieklasse

Klasse A0 (NBN S21-203) – Onbrandbaar (ISO 1182:1979)

DoP

SG GY 2013 E5EAE03

Mengverhouding

19 +/- 1 liter water / zak 25 kg

Rendement

>3 m2/zak/cm

Verbruik

8,0 kg/m2/cm

Dikte van de laag

8 tot 12 mm - gemiddeld 10 mm

Totale verwerkingstijd

tussen 3 u en 4u in functie van de gebruikte hoeveelheid water

Verwerkingstemperatuur

> 5°C - temperatuur van de ondergrond van 5°C tot 35°C

Verpakking

45 zakken van 25 kg op Europallet, Bulk

Bewaartijd

Tenminste 6 maanden in de originele gesloten verpakking, op een droge en
vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking.

Herkomst

Saint-Gobain Placo – Vaujours (F)

De aangegeven cijferwaarden en tabel zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Zij kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode,
de omgevingsfactoren en de ondergrond. Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
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