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Afwerking van ruwe binnenmuren - binnenpleisters
Soorten binnenpleisters – milieu- en gezondheidsimpact – technische aspecten– keuze van VIBE
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1. Inleiding
Zowel nieuwbouw als renovatie brengen onvermijdelijk de nodige pleisterwerken met zich mee. Door te pleisteren
(stukadoren) kunnen muren vlak afgewerkt worden. Het pleisterwerk vormt de basis voor de afwerking van binnenmuren en plafonds met verf, behang …
Sommige onderdelen van deze fiche zijn meer uitgewerkt dan andere. De uitgewerkte onderdelen behandelen de
renovaties die je (grotendeels) zelf kan uitvoeren. Onderwerpen die we niet stapsgewijs uitleggen hebben te maken met renovaties waarvoor je over bepaalde ervaring of technische kennis moet beschikken. Je laat die werken
best door een professional uitvoeren of je doet dit samen met een professional.

2.

Soorten pleisters.

2.1. Pleisters op basis van klei
2.1.1. Leempleister
2.1.1.1. Samenstelling
Leem is ongebakken aarde, die gedolven wordt in verschillende groeves in Europa. Het bestaat uit zand, klei en stroen/of vlasvezels. Er komen geen chemische stoffen aan te
pas.
Soms voegt men methylcellulose toe, een stof die ook
gebruikt wordt in behangerslijm, om het stofgehalte in de
leempleister te verminderen.
Basisleem heeft een warme okerachtige kleur en kan worden afgewerkt met een afwerkingslaag om de basistint te
wijzigen. In de handel bestaan kant-en-klare mengelingen
voor de ondergrond, tussen- en afwerkingslagen.

2.1.1.2. Bouwtechnische aspecten
Eén van de belangrijkste eigenschappen van leem is de
vochtregulerende werking. Leem is dampdoorlatend en
het kan vocht in de binnenruimte bufferen. Wanneer de
binnenlucht droger wordt, zal de leem het opgenomen
vocht geleidelijk weer afstaan.
Dankzij de goede akoestische eigenschappen zal leempleister geluiden van buitenaf dempen.
Wat de verwerking betreft heeft leem als voordelen dat

voor meer informatie:
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dat het zacht is, oplosbaar is in water, en dat het traag
en krimpvrij droogt. Restauraties verlopen hierdoor
zonder noemenswaardige problemen.
Het nadeel van leempleisters is de porositeit, het is dus
minder bestand tegen mechanische belastingen dan
de meeste andere pleisters. In ruimtes waar de muren
het zwaar te verduren kunnen krijgen is leem minder
interessant.
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2.1.1.3. Milieu-impact
Leem is een materiaal met een lage energie-inhoud. Het delven, verwerken en eventueel slopen vereist een minimale hoeveelheid energie. Leem bevat geen synthetische toevoegstoffen en kan dus onbeperkt worden gerecycleerd.
Het is een ecologisch product bij uitstek.

2.1.1.4. Gezondheidsimpact
Leem heeft bijzondere kwaliteiten: het is zeer dampdoorlatend, sterk vocht- en warmteregulerend, schimmelafstotend en antistatisch. Dit zijn eigenschappen die het
te danken heeft aan het hoofdbestanddeel klei. Leem
zal een teveel aan waterdamp in een ruimte geleidelijk
opnemen en weer terug afstaan als de luchtvochtigheid
in de ruimte daalt. Op die manier is leem in staat een
constante vochtigheidsgraad in de woning mogelijk te
maken. De kans op condensatie zal verminderen.
Het proces van opnemen en afscheiden geldt ook voor

warmte. Leem zal warmte opslaan en vrijgeven wanneer
de temperatuur daalt. Hoe groter de massa (hoe dikker
de leembezetting), hoe groter dit effect is. Men zegt wel
eens dat leem werkt als een natuurlijke muurverwarming.
De goede vochtregulerende en warmtebufferende
eigenschappen van leem dragen bij tot een aangenaam
en gezond binnenmilieu. Leem filtert ook hoge-frequentiegolven en beschermt tegen de storende effecten van
elektromagnetische velden.

2.1.1.5. Werken met leem
Een leempleister vraagt een wat ruwe, onregelmatige ondergrond. Voorbehandeling is niet nodig. De ondergrond
is droog, absorberend en vrij van stof en vet. Voorbeelden
hiervan zijn: baksteen, kalkzandsteen, betonblokken, cement- of gipspleisters. Gladde ondergronden hebben wel
een hechtingslaag nodig.
Leem breng je in twee lagen aan. Een eerste laag van
minimaal 8 mm zal de ondergrond uitvlakken. Die laag
werk je niet te fijn af. Zeer grof opsponzen of eventueel
horizontaal opkammen is voldoende. Je laat die laag
volledig drogen. Afhankelijk van de ondergrond, hoeveelheid leem, vochtigheidsgraad en temperatuur, duurt dit
enkele dagen tot enkele weken. Leem is in elk geval gemakkelijker te bewerken dan andere pleisters omdat het
minder snel uithardt. Het kan tot een dag verwerkbaar
blijven. De tweede laag (van ca 5 mm) die je aanbrengt
is meer zandachtig en fijner.
Leem werk je af door minimaal tweemaal te sponzen.
Eerst nadat de leem is ‘aangetrokken’; het water is wat
in de ondergrond getrokken, maar de leem is nog niet
uitgedroogd. Met de spons wrijf je in verschillende richtingen over het oppervlak.

voor meer informatie:
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Een tweede maal sponzen (na droging) zorgt voor een
fijner oppervlak. De spons is niet te nat en het water ververs je regelmatig verversen om al te veel vegen op het
oppervlak te vermijden.
Het is belangrijk dat de leem na het aanbrengen voldoende snel kan drogen. Zorg voor voldoende verwarming en
verluchting. Leem kan je nog verder afwerken. Wens je
een betere veegvastheid dan kan je de leem kleurloos
fixeren. Schilderen is een andere optie. Best gebruik je
een goed waterdampdoorlaatbare natuurverf (leemverf,
silicaatverf, kalkverf...). Je kan de leem ook nog verder
fijn afwerken met een leemfinish. Leemfinish is beschikbaar in een groot aantal kleuren
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Wens je zelf aan de slag gaan met leem, kalk ... Diverse organisaties organiseren regelmatige workshops voor
doe-het-zelvers. Kijk hiervoor op www.vibe.be/agenda.

2.2. Pleisters op basis van kalk
Kalksteen wordt vooral in tropische gebieden gevormd
(koraal), maar ook in Noordwest-Europa komt het voor.
Kalk haalt men uit kalksteen en is één van de oudste
bouwmaterialen. Tot aan de industriële revolutie was

kalk een belangrijk bindmiddel. Krijtgesteente is zeer
bekend van de krijtrotsen van Dover in Engeland en
Calais in Frankrijk.

De chemie achter kalk:
De kalksteen (CaCO3) wordt in ovens verhit (gebrand) tot 900-1100°C. Tijdens dit proces ontsnapt er koolstofdioxide
(CO2) en blijft er ongebluste kalk (CaO) over.
Door toevoeging van een bepaalde hoeveelheid water (H2O) ontstaat gebluste kalk (Ca(OH)2) in de vorm van een
poeder (kalkpoeder). Bij toevoeging van nog meer water, ontstaat een vochtige kalkoplossing.
Zolang de gebluste kalkpoeder niet in contact komt met lucht, verhardt ze niet en kan men het jaren bewaren.

2.2.1. Kalkpleister
2.2.1.1. Samenstelling
Kalkpleister is een pleister op basis van gebluste kalk,
Ca(OH)2 vermengd met fijn zand en eventueel vezels
(van vlaslemen, een natuurlijk strooisel voor dieren),
kwartskorrels en/of marmerkorrels.
Afhankelijk van de samenstelling van de grondstoffen
en de uitharding maakt men een onderscheid tussen
luchtkalk en hydraulische kalk. Luchtkalk is afkomstig
van een zuivere kalk die weinig klei bevat. Hydraulische
kalk bevat meer onzuiverheden.
Luchtkalk is een product dat voortkomt uit het branden
van een gesteente dat grote aandelen calciumcarbonaat bevat: kalksteen. De kalksteen bevat weinig of
geen onzuiverheden.
Zuivere hydraulische kalk wordt verkregen door het
branden van kalksteen die van nature mineralen en klei
bevat. Na het branden en blussen van de steen ontstaat
een bindmiddel met naast een luchthardend kalkaandeel, ook een met water reagerend hydraulisch aandeel.

voor meer informatie:
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Omwille van verschillen in chemische samenstelling
hardt luchtkalk door contact met koolzuurgas uit de
lucht (carbonatie) en hydraulische kalk door contact of
vermenging met water (hydratatie). Enkel luchtkalk kan
men in pastavorm bewaren.
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2.2.1.1. Bouwtechnische aspecten
Het gebruik van hydraulische kalk kan zijn nut bewijzen in metselmortels op plekken die heel vochtig zijn en voor
kalkbezettingen buiten. Luchtkalk heeft daarentegen een groter ademend vermogen en droogt trager. Luchtkalk
wordt voornamelijk gebruikt voor binnenpleisterwerken.
De vlaslemen die men toevoegt zorgen ervoor dat de pleisters weinig krimp vertonen.
Een kalkpleister is dampdoorlatend en werkt vochtregulerend, hoewel in iets mindere mate dan een leempleister.
Een kalkpleister hardt sneller uit dan een leempleister en heeft een betere mechanische weerstand.

2.2.1.2. Milieu-impact
In vergelijking met leempleister vergt de productie van kalkpleister meer energie en veroorzaakt het meer emissies. De productie van kalk is net zoals cement en andere anhydriete bindmiddelen energieverslindend, zowel
tijdens de ontginning van de grondstoffen als tijdens de vervaardiging van het afgewerkte product

2.2.1.3. Gezondheidsimpact
Door hydraatkalk als bindmiddel te gebruiken, is kalkpleister waterbestendig, dampdoorlatend en vochtregulerend,
en heeft het op die manier een positief effect op het binnenmilieu.
Kalk is onschadelijk. Het wordt bijvoorbeeld ook toegelaten als additief in voedingsmiddelen. Als materiaal biedt
het een natuurlijk schimmeldodende werking. Toeslagstoffen die deze functie vervullen zijn dus overbodig.
Kalkbezetting is antistatisch.
Kalk is een alkalisch product. Het is raadzaam om de huid te beschermen indien je er gevoelig voor bent.

2.2.1.4. Werken met kalkpleister
Kalkpleister heeft als groot voordeel dat het niet snel
aanzet. Grote oppervlakten kunnen hierdoor makkelijk
naadloos afgewerkt worden. De droogtijd is zeer kort,
waardoor de kalkpleister dezelfde of de volgende dag
nog kan afgewerkt worden met verf.
De ondergrond moet poreus, draagkrachtig, stofvrij,
ontvet en droog zijn. Niet poreuze ondergronden behandel je vooraf met een primer.
Kalkpleister breng je in één of meerdere lagen van ongeveer 10 mm aan. De pleister wordt met een afreilat
vlak getrokken. Indien je een meerlagig pleistersys-

voor meer informatie:
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teem toepast, moet je de pleister lichtjes laten aantrekken en zo nodig opkammen of opruwen.
Tussen de opeenvolgende lagen is minimum 1 dag
droogtijd nodig.
Kalkpleister is ideaal als ondergrond voor kalkverf, kalkfinish en glanspleister. Een mooi gesponsde of gepolierde kalkbepleistering kan ook zo gelaten worden. De
vlaslemen zorgen voor een decoratief effect.
Na volledige uitdroging geeft de kalk een wit effect. Dit
kan een aantal weken in beslag nemen.
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2.2.2. Glanspleister (tadelakt – Stucco Lustro)
Glanspleisters zijn pleisters op basis van kalk. Kalk is
het bindmiddel dat bij het vormen van de ‘calciethuid’
(ondoordringbaar kalklaagje) gepolierd wordt. De typische glans ontstaat tijdens dit proces.
Glanspleisters werk je af met was of zeep. Hierdoor
ontstaat er een perfecte waterdichte en waterafstotende pleister, die uitermate geschikt is als afwerking
in natte ruimtes.
De traditionele Marokkaanse glanspleister is tadelakt.
De glanspleister gebruikt in Italië, is Stucco Lustro.
Beiden zijn perfect waterdicht, maar bij Stucco Lustro
blijft tijdens de afwerking (het polieren) de slag van
de polijststeen zichtbaar en ontstaan er verschillende
kleurschakeringen.

2.2.2.1. Samenstelling
Alle glanspleisters hebben kalk als bindmiddel. Ze worden in de massa aangekleurd met pigmenten (aardepigmenten en/of oxidepigmenten).
Voor Stucco Lustro gebruik je zuivere luchtkalk of hydraatkalk.
voor Tadelakt is dit een licht hydraulische kalk afkomstig van een minder zuivere kalksteen die onder andere
in Marokko terug te vinden is.
Luchtkalk is superfijn en ideaal om te vermengen met
fijne vulstoffen zoals marmerpoeders. Als hulpstof gebruik je caseïne.

voor meer informatie:
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De caseïne en marmerpoeder vermeng je met de pigmenten en leng je aan met water tot je een homogeen
lopend papje krijgt.
Na 45 minuten wachttijd kan het papje vermengd
worden met de kalkpasta tot je een gladdde mortel
bekomt.
Voor Tadelakt gebruik je ongeveer 1l water op 2kg
kalkpoeder. Dit mengsel laat je 24 tot 72 uur staan. De
schijnbaar droge massa leng je aan met water, waaraan
de pigmenten zijn toegevoegd. De ingrediënten mix je
tot je een smeerbare pasta bekomt.
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2.2.2.2. Bouwtechnische aspecten
Glanspleisters zijn onbrandbaar, stootvast en dampopen. De manier waarop glanspleisters worden aangebracht, maakt dat ze waterdicht zijn. Je kan ze dus
gebruiken in de badkamer, voor een douche, bad of
wastafel. Alle pleisters op basis van kalk vormen
tijdens het uitharden (carbonateren) een ondoordring-

baar kalklaagje, calciethuid genoemd. Door de pleisterlaag te polieren tijdens het carbonatatieproces wordt
deze calciethuid verstevigd.
Glanspleisters vragen een voorbereiding van de ondergrond. Het aanbrengen van de verschillende lagen en
het polieren zijn arbeidsintensief.

2.2.2.3. Milieu-impact
De milieu-impact is vergelijkbaar met andere kalkpleisters. Tadelakt is afkomstig van Marokko en heeft dus qua
transport een grotere impact.

2.2.2.4. Gezondheidsimpact
Naast hun waterdichtheid zijn glanspleisters schimmeldodend, dampopen en elektrostatisch neutraal. Glanspleisters
hebben een warme, natuurlijke uitstraling.
Kalk is een alkalisch product. Verwerkers met een gevoelige huid moeten zich beschermen

2.2.2.5. Werken met glanspleister
Glanspleisters hebben een trage uitharding. Het aanbrengen en polieren is arbeidsintensief; het vraagt tijd
en geduld. Je kan per dag slechts 3 à 5 m2 afwerken.
Glanspleisters hechten niet op gipspleisters. De ondergrond moet stabiel, droog, stofvrij, ontvet, poreus en
mineraal zijn. Baksteen, kalksteen, cement en beton
behoren tot de mogelijkheden.
Als voorbereiding van de ondergrond breng je een
kalkpleister of trascement aan. Vooraleer je de glanspleister aanbrengt, bevochtig je de ondergrond zodat
de pleister zich niet onmiddellijk vastzuigt en langzaam
kan drogen. De ondergrond moet een grove structuur
hebben zodat de pleister zich goed kan hechten. Voor
de Tadelakt breng je eerst een laag kalkpleister of
trascement aan en daarna een spatlaag. Voor de Stucco
Lustro is een ruw gezette bepleistering voldoende.
Na voorbereiding van de ondergrond (met spatlaag)
kan tadelakt worden aangebracht in één laag. Deze
moet opstijven tot alleen de bovenste 1 à 2 mm nog

voor meer informatie:
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bewerkbaar zijn. De ondergrond vlak je uit met een
nat houten schuurbord. Door de kalkdelen in de ondergrond te duwen, trekt de kalkmelk naar de oppervlakte. De pleister zet je vervolgens vlak met een truweel.
Het moment waarop je start met polijsten is belangrijk.
Te vroeg polijsten trekt het water uit de pleister, te laat
heeft geen effect meer. Als de waterglans van de bezetting verdwijnt, begin je te polieren met afwisselend
een poliersteen en plastiek spaan.
Voor Stucco Lustro breng je eerst een schraaplaag aan
op korreldikte. Als deze laag bijna droog is, breng je
een tweede laag van ongeveer 3 à 4 mm aan. Wanneer
de mortel begint aan te trekken, creëer je de definitieve vorm met een soepel plastiek spaan.
Als de waterglans van de bezetting is verdwenen en
er kleine barstjes ontstaan, begin je voorzichtig met
polijsten door gebruik te maken van een plastiek spaan
of steen.
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2.2.3. Kalk-hennepbepleistering
2.2.3.1. Samenstelling
Kalkhennepbekleding bestaat uit kalk, hennep en
puimsteen in poedervorm. Je kan hiervoor luchtkalk
gebruiken. Luchtkalk heeft een trage uitharding. Voor
een betere hechting voeg je 15 tot 30% hydraulische
kalk toe.
Er bestaan kant- en klare mengelingen op de markt.

2.2.3.2. Bouwtechnische aspecten
Kalkhennep is dampdoorlatend, heeft goede thermische eigenschappen en werkt vochtregulerend. Dankzij de
goede akoestische eigenschappen zal het materiaal geluiden van buitenaf dempen. De bepleistering wordt uitgevoerd in een dikte van 4 tot 6 cm.

2.2.3.3. Milieu-impact
Kalkhennep bestaat voor 100% uit natuurlijke materialen en is volledig recycleerbaar. Kalkhennep heeft een iets
hogere milieu-impact dan leem omwille van het aandeel kalk.

2.2.3.4. Gezondheidsimpact
De goede vochtregulerende en warmtebufferende eigenschappen van kalkhennep dragen bij tot een aangenaam en gezond binnenmilieu.
Kalkhennep is dampdoorlatend, vocht- en warmteregulerend, geluidsdempend, schimmelafstotend en

antistatisch.
Kalkhennep zal een teveel aan waterdamp in een
ruimte geleidelijk opnemen en weer terug afstaan als
de luchtvochtigheid in de ruimte opnieuw daalt. De
kans op condensatie zal sterk verminderen.

2.2.3.5. Werken met kalk-hennep
Het aanbrengen van kalk-hennep vraagt een ruwe ondergrond of een hechtingslaag. De bepleistering breng
je aan in een dikte van 5 tot 6 cm. De muren moet je
voorbereiden: schoonmaken, ontdoen van oude pleisterlagen, vocht … In koude regio’s of bij muren die poreus
zijn (vb. graniet) kan je best een hoger percentage aan
hydraulische kalk gebruiken.
Voor een eerste hechtingslaag meng je 10 volumes
zandkorrels (0-5mm) met respectievelijk 5 tot 7 volumes

voor meer informatie:
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hydraulische kalk of luchtkalk. Deze laag is 5 tot 7mm.
De uiteindelijke pleister verkrijg je door 40 tot 70 kg
kalk te mengen met 100l hennep en 50 à 60 liter water.
De menging moet 24 tot 48 uur voor het aanbrengen
gebeuren. De tweede laag (2,5 à 3 cm) breng je aan op
een basislaag die nog vers is. Een derde laag van circa
2 cm breng je enkele dagen later aan op de vorige laag
die nog net niet uitgedroogd is.
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2.3. Pleisters op basis van gips
Gipspleisters zijn dikwijls de ‘standaard’-binnenafwerking van muren en plafonds. Ze zijn breed toepasbaar en
makkelijk verwerkbaar.

2.3.1.1. Samenstelling en soorten gips
Gips is, naast cement en kalk, één van de drie voornaamste bindmiddelen in de bouw.
Gipspoeder gebruikt men vaak als benaming voor calciumsulfaat (CaSO4), een zout dat water kan opnemen.
Afhankelijk van het productieproces onderscheiden we
natuurgips, ro-gips en fosfo-gips.
Natuurgips is afkomstig uit groeven. Veel natuurgips
komt uit Frankrijk, uit het bekken rond Parijs. Om
natuurgips te kunnen gebruiken als pleister, wordt het
gips verwarmd tot 150°C (calcineren) en vermengd met
3 tot 7% toevoegstoffen die zorgen voor een betere
verwerking of bewaring van het product. Natuurgips is
gips in z’n meest natuurlijke vorm.
Ro-gips of rookgasontzwavelingsgips is een restproduct
van elektriciteitopwekkende centrales. De verbrandingsgassen van steenkool bestaan voor een groot deel uit
H2O, CO2 en in mindere mate SO2. Deze laatste component wordt verwijderd uit de rookgassen door middel
van zogenaamde natte rookgasontzwaveling, waarbij
met behulp van water en kalk, in de vorm van CaCO3 of
Ca(OH)2, gips gevormd wordt.
Fosfo-gips ontstaat als restproduct uit de kunstmeststofindustrie.

Op zich zou dit tot een milieuwinst kunnen leiden, ware
het niet dat fosfogips zeer veel van het radioactieve gas
radon uitstoot.
Buiten Fosfo-gips en ro-gips bestaan er nog andere
synthetische gipssoorten als nevenproducten van de
chemische industrie: fluorgips, titaangips, boro-gips,
citro-gips. Deze worden echter in mindere mate geproduceerd en gebruikt. De meeste gipspleisters zijn een
combinatie van natuurgips en RO-gips. Vaak bevatten
ze echter ook nog toevoegstoffen zoals droogversnellers of -vertragers, bewaarmiddelen, schimmelwerende
producten enz.

2.3.1.2. Bouwtechnische aspecten
Het hoge aantal poriën in gipspleister maakt een snelle
opname en afgifte van water mogelijk, waardoor de
pleister vochtregulerend werkt.
Uitgehard gips bevat een behoorlijk hoeveelheid kristalwater. Daar water zeer veel warmte kan opnemen
werkt gips brandvertragend.

voor meer informatie:
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De minerale samenstelling van gipspleisters maakt de
pleisters schimmelwerend.
Natuurgips heeft een fijnere structuur en laat zich
daardoor gladder en dichter afwerken dan RO-gips of
fosfogips. Natuurgips is witter dan de andere gipssoorten.
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2.3.1.3. Milieu-impact
Natuurgips wordt gewonnen in Frankrijk en Duitsland,
dus lokaal. De productie van gipspleister vergt meer
energie en veroorzaakt meer emissies dan een leempleister of kalkpleister.

Het heeft wel nadeel dat bij winning aantasting van
het landschap plaatsvindt. Buiten afvalgipsen van eigen
industrie die gerecycleerd worden, wordt gipsafval
meestal gewoon gestort.

2.3.1.4. Gezondheidsimpact
Natuurgips bevat van nature geen gevaarlijke of schadelijke stoffen. Van de verwerking van natuurgips zijn
weinig milieubelastende of gezondheidsaantastende
effecten bekend. Afvalgipsen zijn op zich al chemisch
vervuild en kunnen bij verdere verwerking nadelige
gezondheidseffecten hebben. Industriële gipspleisters
bevatten een aantal synthetische stoffen zoals lijmen,
droogvertragers, luchtbelvormers, waterweerhouders
en fungiciden. Stoffen uit de groep van de ‘isothiazolinonen’ zijn toevoegstoffen gebruikt in verschillende
gipspleisters. Ze worden gebruikt als schimmelwerend
middel. Deze stoffen verdampen geleidelijk en kunnen
allergische reacties veroorzaken.

Fosfogipsen bevatten veel radon in vergelijking met
andere gipssoorten. Radon is een radioactief gas, dat
langzaam maar permanent ontsnapt uit de gipsen.
Dit proces duurt tientallen jaren en leidt dus tot een
continu verhoogde radioactiviteit in het gebouw. De
enige verzachtende remedie is intensief en permanent
verluchten. (Zie WTCB, Technische Voorlichting 211 uit
maart 1999). Radongas kan bij langdurige inademing
leiden tot longkanker. Volgens sommige bronnen is het
gehalte aan Radon echter wel veel minder dan vroeger
en zo klein dat ook fosfogipsen onschadelijk zouden
zijn voor mens en milieu.

Soorten gips

Radium 226 Bq/kg

Thorium 232 Bq/kg

Potassium Bq/kg

Natuurgips

Min: 4

Min: 2

Min: 12

Max: 22

Max: 10

Max: 150

Min: 3

Min: 0,4

Min: 4

Max: 1100

Max: 160

Max: 300

Fosfo-gips

Bron: Drs Suzanne et Pierre Déoux: Le guide de l’habitat sain. Medieco Editions, Andorra-la-Vella, 2002, 409p.
Pleisters worden meestal in poedervorm aangeboden. Vermijd steeds om stof en poeders in te ademen.
Pleisterstof of stukjes pleister zijn irriterend voor de ogen.

voor meer informatie:
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2.3.1.5. Werken met gips
Gipspleisters vragen een ondergrond die stabiel, droog,
stofvrij, ontvet en poreus is. Op de meeste muren kan
je rechtstreeks een pleister aanbrengen.
Als muren te poreus zijn en vocht uit het pleister wegzuigen, is een behandeling met een voorstrijkmiddel
(primer) noodzakelijk. Te gladde vlakken, zoals bijvoorWil je weten hoe het met de zuigende werking van de
ondergrond gesteld is, doe dan een eenvoudige test.
Breng met een kwast een hoeveelheid water aan op de
muur.
Als het water na 5 minuten nagenoeg helemaal
verdwenen is, heb je een normaal zuigende ondergrond.

2.4. Pleister op basis van klei en kalk
Er bestaan ook gemengde pleisters op basis van klei
en luchtkalk, eventueel met toevoeging van zand.
Deze pleisters combineren de voordelen en technische
aspecten van de materialen waaruit ze zijn samengesteld.
In vergelijking met een leempleister bevat een kleikalkpleister een groter aandeel klei. Dat maakt het
ideaal voor een goede vochtbuffering. De luchtkalk
zorgt na uitdroging (carbonisatie) voor een calciethuid
die de pleister steviger en beter bestand maakt tegen
mechanische belasting.
De pleister kan net zoals een leempleister in de massa
gekleurd worden en dus meteen als afgewerkte wandbekleding dienen.

voor meer informatie:
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beeld een betonnen latei boven een raamopening, behandel je eerst met een primer om een goede hechting
van het pleister te verzekeren.
De bepleistering breng je aan in een dikte van 10 tot
20 mm. Gipspleisters kan je met alle verven, (behalve
silicaatverven) afwerken.
Is de ondergrond na 5 minuten nog helemaal nat, dan is
die zwak zuigend.
Verdwijnt het water zeer snel (ruim onder de 5 minuten),
dan is de ondergrond sterk zuigend.

binnenpleisters
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2.5. Pleisters op basis van cement
2.5.1. Cementpleister
2.5.1.1. Samenstelling
Het hoofdbestanddeel van cement is kalk, ongeveer 80%.
Verder bestaat het uit klei (gehydrateerde silicoaluminaten) en kleine hoeveelheden andere materialen. De
hoofdbestanddelen worden, afhankelijk van het watergehalte van het kalkhoudende krijt of kalk, met een droog
of een nat procédé gemengd en op een temperatuur van
1.400 à 1.450 °C verhit (sintering). Hierdoor ontstaat een
harde substantie, genaamd “klinker”. De klinker vormt het
cement in harde vorm: het is een brok kalksteen en klei.
Nadat het met gips is verpulverd, wordt het gebruikt voor
de aanmaak van bijvoorbeeld pleister, mortel of beton.
Zuivere cement wordt maar beperkt geproduceerd. De
meeste cementsoorten die je koopt zijn gemengd met
hoogovenslakken, vliegas en/of een ‘filler’ (meestal

op basis van kalk). De meest voorkomende cement is
Portlandcement. Het bestaat voor minimaal 90% uit
portlandklinker, voor maximaal 5% uit gips (waardoor de
uithardingstijd bepaald wordt), en voor 5% uit andere
toeslagstoffen.

Hoogovenslak is een afvalproduct van de staalindustrie. Kiezelachtig vliegas is afkomstig van poederkool van
energiecentrales. Calciumsulfaat of gips of anhydriet wordt toegevoegd om de bindingstijd van cement te regelen. Zo
wordt de verwerking van de specie vergemakkelijkt.

Benaming en samenstelling van de genormaliseerde cementsoorten.
De gehalten zijn uitgedrukt in massapercentages, kg grondstof per 100 kg cement, zonder rekening te houden met mog. bijkomende bestanddelen(1).

Type

Benaming

Afgekorte aanduiding

I

Portlandcement

CEM I

95-100

II

Portlandcomposiet-cement

III

V

Klinker Hoogovenslak
/

kiezelachtig vliegas kalksteen
/

Bijkomende bestandelen (1)

/

0-5

CEM II/A-M

80-94

6-20

CEM II/B-M

65-79

21-35 2

Hoogovencement 36/65

CEM III/A

33-64

36-65

/

/

0-5

Hoogovencement 66/80

CEM III/B

20-34

66-80

/

/

0-5

Hoogoven
cement 81/95

CEM III/C

5-19

81-95

/

/

0-5

Samengesteld
cement

CEM V/A

40-64

18-30

18-30

/

0-5

2

(1) De bijkomende bestanddelen zijn ‘filler’ zijn of één of meerdere van de hoofdbestanddelen, behalve wanneer die als hoofdbestanddeel in
het cement vervat zijn. Calciumsulfaat (gips) en additieven worden bovenop de 100 % bestanddelen toegevoegd. Gips wordt toegevoegd om de
verwerkbaarheid te verbeteren.
(2) De cementsoorten II bevatten, naast klinker, één tot drie aanvullende hoofdbestanddelen waarvan de aard en de gehalten op aanvraag van de
gebruiker meegedeeld moeten worden door de producent. Het gehalte aan ‘filler’ is beperkt tot 5 %.

voor meer informatie:
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2.5.1.2. Bouwtechnische eigenschappen
Cementpleisters zijn minder dampdoorlatend, minder vochtregulerend maar beter waterafstotend dan andere
pleisters. Cementpleister gebruikt men als bezetting in badkamers vooraleer men een muurbetegeling aanbrengt.
Cement is schimmelwerend en onbrandbaar. De bepleistering wordt uitgevoerd in een dikte van 10 tot 20 cm.

2.5.1.3. Milieu-impact
Zowel hoogovencement als portlandcement veroorzaken aanzienlijke hoeveelheden schadelijke emissies,
met name broeikasemissies en wintersmogemissies.
Daarnaast vormt de winning van kalksteen een bedreiging voor het milieu. Cement wordt op het einde
van de levensduur bij afbraak voor het overgrote deel
gestort.
Vergeleken met portlandcement, veroorzaakt hoog-

ovencement minder uitputting van de grondstoffen en
aantasting van het landschap. Dit door de vervanging
van kalksteen door hoogovenslak, een afvalproduct uit
de staalindustrie. Bij portlandvliegascement wordt circa
een vierde deel van de klinker vervangen door vliegas,
een afvalproduct van steenkoolcentrales.
De productie van trasscement vraagt minder energie
dan de andere cementsoorten.

2.5.1.4. Gezondheidsimpact
Vanuit gezondheidsstandpunt is zuivere portlandcement te verkiezen boven de andere cementsoorten.
Cement kan ernstige oogletsels veroorzaken bij contact. Oogontstekingen kunnen optreden bij herhaalde
of langdurige blootstellingen. Cementpoeder kan bij
inademing irritatie van de long- en luchtwegen veroorzaken. Symptomen zijn branderig gevoel, hoesten,
benauwdheid, hoofdpijn en verhoogde slijmproductie.
In contact met de huid kan cement irritatie en op langere termijn dermatitis (huidontsteking) veroorzaken.
Symptomen zijn hierbij roodheid, droge huid en een
branderig gevoel. Deze effecten zijn het gevolg van het
alkalische karakter van cement in water en van mechanische beschadiging van de huid door cement. Cement
kan eczeem veroorzaken.
Chroom-(VI)-, nikkel- en kobaltzouten geven aanleiding
tot allergieën of irritatie. Chroom VI is een vorm van
chroom die ontstaat bij hoge temperaturen of vochtigheid. Het gehalte chromaat VI in cement moet onder de
2 ppm (ppm = ‘parts per million’ of deeltjes per miljoen)
(mg/kg) liggen. In droog cement kan chroom III geoxideerd worden tot het allergene en carcinogene chroom

voor meer informatie:
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VI. Wanneer het cement vermengd wordt met water, is
de kans op het opwekken van een allergie groter. Maar
ook droog cement bevat een bepaalde hoeveelheid
chroom VI.
Vele stoffen die uit de aarde komen, hebben een
zekere natuurlijke achtergrondstraling. Voor een aantal
kunstmatige mineralen, hoogovenslak en vliegassen, ligt de radio-activiteit iets hoger. Portlandcement
heeft een radio-activiteit van 10 Bq radium per kg. Dat
is de helft van de radioactieve stralingsbelasting van
hoogovencement, dat aan 20 Bq/kg zit. Cement met
vliegassen van poederkool is iets radioactiever dan
portland-cement en komt op zowat 12 Bq/kg.
Poederkoolvliegas kan kankerverwekkende stoffen
bevatten. Bij boren in de gebruiksfase of breken in de
afvalfase kunnen zware metalen uit de hoogovenslakken vrijkomen. Zware metalen hebben allergene effecten op de huid en toxische effecten bij inademing
of inname. Herhaalde of langdurige blootstellingen aan
cement boven de MAC-waarde van 10 mg/m3 lucht kunnen luchtweg- en neusontstekingen veroorzaken.

binnenpleisters
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2.5.2. Traskalkpleister
2.5.2.1. Samenstelling
Een alternatief voor een bezetting op basis van cement
is het natuurproduct traskalk, een mengsel van fijngemalen vulkanisch gesteente uit de Eiffelstreek (tras en
tufsteen) en kalk. Het wordt gebrand op zo’n 900 °C.
Door de reactie van tras, kalk en water ontstaat het in
water oplosbare calcium-silicaathydraat. Tras op zich
verhardt niet door toevoeging van water. In verbinding
met hydraulische kalk en eventueel cement wordt het
een uitstekende metselmortel of pleister. Trascement is
soepeler dan gewone cement.

2.5.2.2. Bouwtechnische eigenschappen
Een traskalkbepleistering ziet eruit als een cementbepleistering en heeft ongeveer dezelfde mechanische
eigenschappen. Kalk en tras hebben een aantal technische voordelen: een hoog waterwerend vermogen,
hoge mechanische weerstand, elasticiteit en dampdoorlatendheid en een verminderde kalkuitbloeing.
Trashoudende producten zijn dichter van structuur en
hebben een langere naverharding waardoor ze beter

bestand zijn tegen milieu-invloeden.
Een traskalkbepleistering is geschikt voor buiten- en
binnentoepassingen. Ook in vochtige ruitmtes zoals
badkamers zijn de pleisters toepasbaar.
Tras maakt mortels zeer plastisch waardoor de mortels
of pleisters optimaal te verwerken zijn. De bepleistering wordt uitgevoerd in een dikte van 10 tot 20 cm.

2.5.2.3. Milieu-impact
Net als kalk vergt traskalk of trascement minder productie-energie dan de conventionele cementsoorten.

2.5.2.4. Gezondheids-impact
Kalk en tras zijn vrij van schadelijke stoffen, dampdoorlatend en het ademend vermogen ervan heeft dus een
vochtregulerende werking. Niettemin zijn ook kalk en tras (net als cement) irriterend voor de ogen, slijmvliezen en
huid.

voor meer informatie:
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Vergelijkingstabel – eigenschappen en toepassingen

brandvertragend

snelle droogtijd

welke ondergrond

stootvast

gipspleister

h

5

A

A h A h

stabiel, droog, stofvrij, ontvet en poreus, gladde
en ruwe ondergronden, primer voor te poreuze
ondergrond

kalkpleister

5

A

A

5 A A A

poreus, draagkrachtig, stofvrij, ontvet en droog,
niet poreuze ondergrond met primer

kalk-henneppleister

5

A

A

5 A A A

een ruwe ondergrond of een hechtingslaag voor
gladde ondergrond

leempleister

h

h

A

h A 5 h

absorberend, vrij van stof en vet (baksteen, kalkzandsteen, betonblokken, cement- of gipspleisters), voorbehandeling voor gladde ondergrond

glanspleister

A AA AA h 5 h A

droog, stofvrij, ontvet, poreus en mineraal ( baksteen, kalksteen, cement en beton), ook ronde
vormen
(glanspleister hecht niet op gipspleister)

cementpleister

A AA AA 5 5 h A

ruwe, minerale ondergrond, sterk zuigende
ondergronden voorbehandelen (hecht niet op
gipspleister)

traskalkpleister

A AA AA 5 5 5 A

ruwe, poreuze, minerale ondergrond, ontvet en
droog, niet poreuze ondergrond met primer

voor meer informatie:
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droge ruimtes

waterbestand?

vochtige ruimtes

Toepassingen
verwerking voor doe-het-zlever

Eigenschappen

binnenpleisters

blz 17 / 18

Vergelijkingstabel - Gezondheids- en milieuaspecten

cementpleister
traskalkpleister

milieuvriendelijk

glanspleister

weinig uistoot schadelijke
stoffen

leempleister

geluidsdempend

kalk-henneppleister

ademend

kalkpleister

schimmeldodend

gipspleister

Milieu

vochtregulerend

Gezondheid

5
A
AA
AA
5
h
5

5
A
A
5
A
A
A

5
A
A
A
5
h
5

5
5
A
A
h
h
5

h
A
A
A
A
5
A

5
A
A
A
5
h
A

3. Keuze VIBE
1e keuze: Pleisters met het natureplus-label:
- Claytec leempleister (CLAYTEC)
- Baumit klimaatpleister, traskalkpleister (WOPFINGER BAUSTOFFINDUSTRIE GMBH)
- PROFI binnenpleister, kalkcementpleister (Lasselsberger GmbH)
- RÖFIX kalkpleister (Röfix AG)
- Rotkalk kalkpleister(KNAUF MARMORIT GMBH)
2e keuze: Leempleisters, kalkpleister, kalk-henneppleisters
- Leempleisters: Tierrafino, Ecotec, Decosysteme, Eiwa, Fijne aarde, Lessandro, Stucc&Staff… Zie: www.vibe.be/
adressen_en_producten
- Kalkpleisters, traskalkpleisters
- Kalk-henneppleisters
alternatief:
Producten uit gerecycleerd gips, gipspleisters op basis van ro-gips of natuurgips.

voor meer informatie:
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4. Bronnen/nuttige links
Gesamtverband Schadstoffsanierung GbR (Hrsg): Schadstoffe in Innenräumen und an Gebäuden. Rudolf Müller
GmbH & Co. KG, Köln, 2010, 494p
Drs Suzanne et Pierre Déoux : Le guide de l’habitat sain. Medieco Editions, Andorra-la-Vella, 2002, 409 p.
Josef Kroiss, August Bammer: Biologisch natürlich bauen. S. Hirzel verslag, Stuttgart, 2000, 495 p.
Armin Radünz, Alexandra Krings: Selbst renovieren-öko-logisch! Verbraucher Zentrale, Düsseldorf, 1999, 238p.
VIBE-publicatie ‘Labels’, okt. 2004.
www.bouwwijzer.be
www.sck.be ‘Studiecetrum voor kernenergie’
www.who.int ‘World Healh Organisation’
www.bewustverbruiken.org
www.natureplus.org
www.labelinfo.be
www.vibe.be/adressen_en_producten/
http://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/jpgk/kalk_1_kalkoven_lecons_elementaires_b_bussard_en_h_dubois_1906_via_http_nl_wikipedia_org.jpg

Foto’s
De Feniks
Tintelijn
Arte Constructo
rohelinesuss.deviantart.com
Tierrafino
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