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RC INTRALIME F  
KALKGEBONDEN FIJNE EN DAMP-OPEN AFWERKPLEISTER VOOR GLADDE AFWERKING 

 

Pleisters op kalkbasis 
 

 

VOORDELEN VAN RC INTRALIME F 

✓ Damp-open  
✓ Witte kleur 

✓ Eurobrandklasse A1 

✓ Manuele of machinale verwerking 
✓ Eenvoudig verwerkbaar met laagdiktes van 1 tot 4 mm 

 

Beschrijving 
 

RC INTRALIME F is een afwerkingspleister voor een gladde afwerking op basis van kalk, gemicroniseerde 

kalksteenaggregaten en specifieke additieven die de verwerkbaarheid en hechting op de ondergrond verbeteren. 

 

Toepassingsgebied 
 

RC INTRALIME F is een fijne afwerkingspleister om met twee of meerdere lagen alle oneffenheden te egaliseren en om een 

gladde afwerking te bekomen om nadien verder te decoreren. RC INTRALIME F wordt ook gebruikt om de RC INTRALIME G 

te egaliseren en glad af werken met laagdiktes van 1 tot 4 mm. 
 

RC INTRALIME F is geschikt om direct te pleisteren op gipsplaten, blokken, platen of cellenbetonpanelen. Mag nooit worden 

aangebracht op externe, onstabiele en inconsistente ondergronden of ondergronden die zijn behandeld met lossende of 

waterafstotende middelen. Niet gebruiken op muren die onderhevig zijn aan vocht of capillair optrekkend vocht. In dit geval 

de muren eerst injecteren tegen opstijgend vocht met een product zoals RC DRYGEL 80. 

 

Ondergrond 
 

• Oppervlakken en bouwelementen die niet bepleisterd worden, moeten worden afgeschermd. 

• De ondergrond moet draagkrachtig, droog, vlak, vet- en stofvrij zijn en mag geen elementen of stoffen bevatten 

die de hechting doen afnemen zoals ontkistingsolie of hydrofuges. 

• Op poreuze ondergronden moet geen primer aangebracht worden.  

• Bij het aanbrengen van RC INTRALIME F op gladde oppervlakken, zoals bijvoorbeeld beton of een afwerklaag op 

cementbasis, wordt een specifieke primer zoals RC ACRYPLAST aanbevolen om de grip op de muur te vergroten. 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

Aanmaken van de mortel 

Manuele verwerking: met de hand of met een elektrische mixer op lage snelheid. De inhoud van de zak (25 kg) mengen met 

13 tot 15 liter water tot men een homogene en klontervrije massa bekomt. Enkel zuiver water gebruiken en geen andere 

stoffen toevoegen. Laat het mengsel 5 minuten rusten om klontervorming te voorkomen en meng opnieuw voor gebruik. 

Het gemengde product is ongeveer 100 tot 120 minuten bruikbaar. 

 

Aanbrengen van de mortel 

Breng de afwerkpleister horizontaal en verticaal aan met een vlakspaan en zorg ervoor dat deze gelijkmatig wordt verdeeld 

en eventuele lichte oneffenheden van de ondergrond gelijkmatig worden gladgestreken, totdat het gewenste uiterlijk 

verkregen wordt. Het product is toepasbaar vanaf minimaal 1 mm tot maximaal 4 mm per laag. Wacht 30 tot 60 minuten 

voor de volgende laag aan te brengen. Laten drogen en eventuele oneffenheden in de mortel wegschuren en stof 

verwijderen met een vochtige doek.  

 

Verbruik 
 

1 kg/m2/mm dikte. Om de exacte hoeveelheid benodigde materialen te bepalen eerst een test uitvoeren. 
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Technische karakteristieken 
 

Uitzicht: Poeder  

Kleur: Wit  

Soortelijk gewicht: ~ 900 kg/m3                                        EN 1015-10 

Druksterkte: 5,0 N/mm2                                                                             EN 13279-2 

Korrelgrootte: ≤ 150 µm  

Buigsterkte: 2,0 N/mm2                                                                               EN 13279-2 

Verwerkingstijd: 100 - 120 minuten  

Initiële uithardingstijd: 90 - 100 minuten                                     EN 13279-2 

Waterdampdiffusieweerstandsgetal: ≤ (µ) 9         

Brandreactie: Klasse A1, ontbrandbaar                        EN 13501-1 

Mengverhouding: 1 zak + 13-15 liter water  

  

Veiligheid 
 

Steeds de meest recente veiligheidsfiche raadplegen. 
 

Opmerkingen 
 

• Geen andere producten aan het mengsel toevoegen.  

• De temperatuur van de ondergrond en/of de omgeving mag niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.  

• Verse pleister beschermen tegen vorst en te snelle droging.  

• Niet aanbrengen op bevroren, stofferige of onstabiele ondergronden. 

• Laagdiktes respecteren van 1 tot 4 mm per laag. 

• De ruimtes voldoende verluchten zodoende een goede uitdroging te bekomen. 

• Wachten met opschuren na volledige uitdroging van de mortel. 
 

Reiniging gereedschap 
 

Met water, direct na gebruik, voordat de mortel doorgehard is. 

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

12 maanden na fabricagedatum in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking in een droge, vorstvrije ruimte. 
 

Verpakking 
 

Zak van 25 kg op paletten van 50 zakken, beschermd met plastic stretchfolie. 

 

CE-keuring 
 

 

  EN 13279-1: Gipskalk, bouwpleister voor binnen gebruik. 

 

Foto’s 
 

  

LP 31-05-2021 
Wettelijke informatie 
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Reynchemie met producten 
die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke 
omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis 
van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt 
zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De 
eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische 
informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.  

 

 


