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 INHOUDSOPGAVE

 22  METSELWERK  1
22.24 REINIGEN METSELWERK 1
22.71 AFKWAST-, VERTIN- EN RAAPLAGEN 1

 46  SCHILDERWERK  2
46.33 NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG 2
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 22  METSELWERK

22.24 REINIGEN METSELWERK

22.24.10-a REINIGEN BESTAAND METSELWERK
0. REINIGEN BESTAAND METSELWERK

Schoon spuiten met stoom, 
de bestaande verflagen d.m.v. hoge druk.
De bemoste, be-algde delen geheel ontdoen van 
aanslag.
Aanwezige gevelankers e.d. ontroesten en voorzien van 
conservering.
Indien noodzakelijk ankers vervangen inclusief 
aanpassing en aanheling van de omliggende 
constructie.

.01 BUITENWAND
Het reinigen van de gehele metselwerk (geen keramiek 
of natuursteen e.d.) gevels en geveldelen.

22.71 AFKWAST-, VERTIN- EN RAAPLAGEN

22.71.11-a AFKWASTLAAG
0. AFKWASTLAAG

Ondergrond:
- bestaande baksteen metselwerk;
- nieuw baksteen metselwerk.
Systeem:
- reinigen ondergrond met warm water onder hoge druk 
(druk afgestemd op metselwerk);

- eventueel losse delen, vet- en olieresten, vuil, 
mos en algen verwijderen;

- ondergrond herstellen, inboeten, voegwerk aanhelen 
e.d.;

- droge ondergrond voor-bevochtigen;
- 1 of 2 lagen kaleimortel;
- regelmatig bevochtigen ondergrond tijdens droging 

(ter voorkoming van verbranding).
Applicatie: blokkwast, respectievelijk spaan met 
nabehandeling met blokkwast (afhankelijk van de 
ondergrond).
Verbruik per laag (kg/m²): 1 - 2.
Beoordeling kleur overeenkomstig proefopzetting per 
kleur, afmeting proefstuk minimaal 1,0 x 2,0 meter.

9. MORTEL
Fabrikaat: Calcmat.
Type: KM kaleimortel.
Consistentie: kwastbaar.
Kleur: standaard wit. 
Toeslagmateriaal: anorganische kleurpigmenten 
maximaal 5%.

.01 BUITENWAND
Het bestaande, respectievelijk nieuwe baksteen 
metselwerk te voorzien van kalei- /slemlaag van de 
buitengevels, volgend uit de tekeningen, 
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respectievelijk overzicht materialen en kleuren.
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 46  SCHILDERWERK

46.33 NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG

46.33.29-z NIEUWE ONDERGROND. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, MINERAAL
0. NIEUWE ONDERGROND STEEN, DEKKEND SYSTEEM, MINERAAL,

Ondergrond 
(onbehandeld):
- baksteen (matig of slecht zuigend IW1 of IW2 

volgens BRL 1007, klasse IW3 en IW 4 extra 
voorstrijken). 

(behandeld):
- kalei- / slemlaag op baksteen
Gehalte actief oplosbare zouten (categorie): S 2. 
baksteen vorstbestandsklasse minimaal klasse C.
Systeem:
- reinigen: losse delen, vet, vuil, mos en algen 

verwijderen.
- 1 laag verf (10% verdunning met Soldalan

verdunning).
- 1 laag verf (onverdund).
Applicatie:
- 1e laag verf met roller of kwast.
- 2e laag verf met roller, kwast of airless spuiten.
Totale hoeveelheid verfverbruik (m²): volgend uit 
verftechnisch advies en/of proefopzetting.
Beoordeling kleur overeenkomstig proefopzetting per 
kleur, afmeting proefstuk minimaal 1,0 x 2,0 meter.

4. VERF, STEEN MINERAAL
Fabrikaat: Keim Nederland B.V.
Type: Soldalan, minerale muurverf.
Bindmiddel: kieselsol en waterglas (sol-silicaat).
Eigenschappen:
- onbrandbaar (Din 4102-A2)
- schimmel en algwerend
Kleur: alle gangbare (Keim) kleurenwaaiers.
Glansgraad (NEN 941+a88): volledig mat.

.01 BUITENWAND
Het baksteen metselwerk van de buitengevels, volgend 
uit de tekeningen, respectievelijk overzicht 
materialen en kleuren.

.02 BUITENWAND
Het baksteen metselwerk voorzien van kalei- /slemlaag 
van de buitengevels, volgend uit de tekeningen, 
respectievelijk overzicht materialen en kleuren.
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