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FERMACELL Rolpleister 

Technische wijzigingen voorbehouden.  
Stand: jan 2009. Alleen de meest actuele versie is geldig. Wanneer u informatie 
in dit document mist, dient u contact op te nemen met Xella Droogbouw 
Systemen BV. 
. 
Xella Droogbouw Systemen BV Nederland:   Xella Droogbouw Systemen België: 
Telefoon: +31 (0) 24 – 6495111    Telefoon: +32 (0) 475 – 708437 
Fax:   +31 (0) 24 – 6495126    Fax:          +32 (0)  56 – 729281 
E-mail: fermacell-nl@xella.com   E-mail: fermacell-be@xella.com  

Gebruiksklare rolpleister voor zowel  
binnen als buitentoepassingen 
 

Toepassingsgebied 
FERMACELL Rolpleister is een gebruiksklare decoratieve 
eindafwerking voor gipsachtige (bijv. FERMACELL  
Gipsvezelplaten) of cementgebonden ondergronden (bijv.  
FERMACELL Powerpanel H2O platen). 
 
 

Eigenschappen 
 

 Weerbestendig, wateropname  volgens     
EN1062-3, Klasse II (w24 = 0,34 kg/(m² h0,5) 

 Oplosmiddelvrij  en dampopen voor een gezond 
binnenklimaat  

 Goed dekkend, fijne korrelgrootte (0,5 mm) 
 Op kleur te brengen met standaard mengkleur-

concentraat tot max. 5 %  
 
 

Voorbereiding ondergrond 
De ondergrond moet zuiver, droog, draagkrachtig zijn 
en minstens een oppervlakte met afwerkingsniveau C 
hebben (HAO-versie 2007). Hechtingsverminderende 
restmaterialen moeten verwijderd worden. Gips en 
cementgebonden ondergronden eerst met  
waterverdunde (1:1) FERMACELL Rolpleister 
voorbehandelen. Ondergronden met open 
poriënstructuur (zoals cellenbeton) moeten eerst glad 
afgewerkt worden. 
 
 

Verwerking 
Inhoud van de emmer grondig doorroeren, ook na een 
werkonderbreking. Na de voorbehandeling van de  
ondergrond met waterverdunde Rolpleister is een 
enkele pleisterlaag met de FERMACELL Structuurroller 
voldoende.  FERMACELL Rolpleister (onverdund) met 
de FERMACELL Structuurroller kruisgewijs dan wel 
machinaal aanbrengen (korrelgrootte ca. 0,5 mm). 
 
Oppervlak tegen tocht beschermen. Niet bij directe 
zonlicht of regen aanbrengen. Direct na het gebruik de  
gereedschappen reinigen met water.  

 
 
 
 
 

 
Materiaalkarakteristieken 
Verbruik  ca. 0,5 liter/m² per laag 
Verwerkingstemp. + 5 tot + 25 °C 

Droogtijd ca. 6 tot 12 uur  

Levereenheid kunststof emmer á 10 kg 
Opslag  12 maanden, koel en vorstvrij 

Kleur wit, mat  
 

 
 

 

 
Dealergegevens 
Artikelnummer 79168 
UAC-Nummer 4007548014434 
Douanetariefnr. 321410 90 

Aantal / pallet 40 
Gewicht / pallet 425 kg 
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