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Toepassingsgebied 
 
  Deze droge mortel is samengesteld met uitgelezen grondstoffen, gedroogd  

en voorbereid in speciale ovens, volgens vastgestelde formules zorgvuldig 
gedoseerd onder oogpunt van de gelijkmatigheid van de korrels. 
 
Deze samenstelling maakt de verwezenlijking mogelijk van barstvrij bezetwerk in 
talloze kleurvaste tinten. Het produkt is van volmaakte homogeniteit derwijze dat 
opeenvolgende leveringen in dezelfde kwaliteit en kleurschakeringen mogelijk zijn. 

 
Technische gegevens 
 
 Formule: 

 Witte gewassen gerolde kwartskorrels 
 Fijngemalen natuursteen 
 Uitgezochte verpulverde kalk van minimum 95 % calciumhydraat 
 Witte cement 
 Minerale kleurstoffen 
 Vochtwerende produkten op basis van stearaten 
 Glimmervlokjes 

 
 

Verpakking 
 

 

 25 kg 
 
Bewaring 
 

 ± 1 jaar, op een droge plaats  
en beschut tegen de regen 

 
Verbruik 
 

 ±  12 kg / m² 
 

 
Verwerking 
 
 Samenstelling en aanbrengen van de onderlaag

De te bewerken oppervlakte dient eerst grondig gereinigd te worden vooraleer de cementmortelonderlaag  
aangebracht wordt. Deze onderlaag bestaat uit 1 deel Portlandcement, 1 deel poederkalk en 6 à 8 delen scherp rivierzand 
(volgens scherpte). Dikten van meer dan 1 cm. dienen in verscheidene lagen aangebracht te worden en telkens met  
2 dagen tussentijd, dit om krimpscheuren te vermijden. De oppervlakten dienen volledig recht uitgewerkt te worden.  
Voor gekrabde edelpleisters dient de onderlaag in alle richtingen ruw gekrabd te worden. 

 Gebruiksaanwijzing 
Gekrabd bezetsel 
Het bezettingsmateriaal “Simili SEIFERT” wordt aangemaakt met zuiver water en zonder toevoeging van andere produkten 
tot een malse brei bekomen wordt. Het is wenselijk deze enkele tijd voor de verwerking gereed te maken en ineens de 
hoeveelheid nodig voor een totale vlakte welke zonder voegen valt. 
De onderlaag goed afborstelen en met zuiver water overgieten zodat bij het aanbrengen van het bezetsel niet onmiddellijk 
het water door de onderlaag opgeslorpt wordt. 
Het bezetten van de “Simili SEIFERT” geschiedt met een stalen plaktruweel. Kort daarna in spiraallijn overgaan met een 
houten truweel om een goede aaneensluiting van het bezetsel te bekomen. 
 
De fijne korrel moet op een dikte van 4 à 6 mm. aangebracht worden. 
Eens het bezetsel aangezogen, overgaat men deze vluchtig met een stalen regel om het afwerken te bevorderen in de 
wintermaanden en om bij vochtig, droog en heet weer gebeurlijke windbarstjes te voorkomen. 
Het krabben van het bezettingsmateriaal geschiedt wanneer dit half droog is, dus wanneer het niet meer aan de stalen regel 
blijft kleven en als het afgekrabde bezetsel lichtjes vochtig aanvoelt. Voor de fijne korrel gebruikt men een stalen regel van 
30 à 40 cm. lang. Met deze regel overgaat men de vlakte in alle richtingen tot de bovenste gladde laag verwijderd is en er 
zich geen builen meer vertonen. 
Eens de gehele vlakte gekrabd, wordt deze met een zachte en brede borstel afgeborsteld. 
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Belangrijke opmerkingen 
 
 De inlichtingen vermeld op deze fiche worden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld. 

De juiste verwerkingsmethode en de daaraan verbonden goede resultaten zijn door ons niet controleerbaar.  
Een waarborg kan daarom enkel op de kwaliteit van onze producten gegeven worden.  
Onze technische fiches zijn bedoeld, om u naar best vermogen, raad te geven.  
Garanties kunnen daaruit niet worden afgeleid. 

 
Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke 
berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze 
medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan 
ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden. 

 


