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CEPRO
Biocepro NHL

Productnaam BIOCEPRO NHL (CE - UNI 998-1 GP)

Beschrijving Ecologische mortel op basis van witte zuivere natuurlijk hydraulische kalk NHL3.5.

Eigenschappen Biocepro NHL is een voorgemengde mortel in poedervorm voor het binnen en buiten bepleisteren 
en metselen van muren. Biocepro NHL is op basis van witte, zuivere, natuurlijk hydraulische 
kalk Cepro I/60, verkregen door calcinatie van siliciumhoudende kalksteen en geselecteerde 
vulstoff en met continu verdeelde granulometrie van 0 tot 1,8mm. Geschikt voor het metselen en 
bepleisteren van nieuwe muren. 
Uitstekend geschikt voor de restauratie van oude historische bouwwerken en monumenten omdat 
Biocepro NHL een minerale ondergrond is, die perfect compatibel is met de technische eigen-
schappen van de oude muren.
Biocepro NHL kan gebruikt worden voor het bepleisteren en restaureren van muren waar speci-
fi eke eigenschappen vereist zijn, zoals hoge dampdoorlaatbaarheid, compatibele druksterkte, 
hoge hechtsterkte aan de ondergrond, lage elasticiteitsmodulus. Door zijn specifi eke eigenschap-
pen ivm waterdampdoorlaatbaarheid, behoudt Biocepro NHL het hygroscopisch evenwicht van 
de muren.
Biocepro NHL bevat geen sporen van cement of klinker.

Gebruiksaanwijzingen
Voorbereiding ondergrond De ondergrond moet draagkrachtig, structureel gezond en vrij zijn van alle stoff en die de

hechting van Biocepro NHL op de ondergrond nadelig kunnen beïnvloeden, zoals stof, mos,
olie, vet en wateroplosbare zouten. Het is tevens noodzakelijk om te verifi ëren of er in de te 
bepleisteren ondergrond geen opstijgend vocht of vochtinsijpeling is. Indien dit toch het geval is, 
eerst een laag Rinzaff o NHL aanbrengen. Alle losse delen en loszittende voegen dienen verwij-
derd te worden. Biocepro NHL mag nooit in contact staan met permanent vrijstaand water.

Applicatie Voor het aanbrengen van de pleister moet de ondergrond bevochtigd worden tot verzadiging.
Biocepro NHL aanmaken met ongeveer 20% water (5 liter) met een mechanische menger of 
in een betonmolen tot een homogene en klontervije mortel. Laat de mortel gedurende enkele 
minuten rijpen en meng vervolgens opnieuw. Voeg indien nodig nog wat water of poeder toe.
Voor het aanbrengen de ondergrond nogmaals bevochtigen. Breng een dunne raaplaag aan en 
breng onmiddellijk de Biocepro NHL op de gewenste dikte aan. Voor grotere diktes in meerdere 
lagen aanbrengen, echter nooit meer dan 1,5cm per laag. Breng een volgende laag pas aan wan-
neer de vorige laag voldoende stevig is. Bij het zacht aandrukken van de mortel mogen er geen 
mortelsporen op de vinger achterblijven. De Biocepro NHL vlak maar niet glad afwerken met 
de rei of plakspaan (hout of plastic). Geen extra water toevoegen om de mortel opnieuw beter 
verwerkbaar te maken.

Aanwijzingen • Het product bewaren in de originele verpakking, beschut van de weersomstandigheden en
vocht.

• Het is aanbevolen de mortel te verwerken bij temperaturen van de ondergrond en de omgeving 
tussen +5 en +35°C. De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% zijn.

• Biocepro NHL mag niet verwerkt wanneer de temperatuur binnen de 48u onder +5°C zal 
dalen.

• Bescherm nieuw pleisterwerk gedurende 2 à 3 dagen tegen hevige regen en 5 à 7 dagen 
tegen vorst.

• Het product niet verwerken bij regenweer, sterke wind of hevige zon
• Het product bevat kalk. Contact met de ogen vermijden en oogbescherming dragen. In geval 

van contact met de ogen, gedurende minstens 15 minuten spoelen met water. Een arts raad-
plegen indien de irritatie aanhoudt.

• Het is niet toegestaan om cement of enig ander bindmiddel toe te voegen.
• Gereedschappen onmiddellijk met water afspoelen.

Veiligheidsaanwijzingen • Bewaren in een omgeving met een relatieve luchtvochtigheid van minder dan 60%.
• De informatie voor de gebruiker wordt vermeld in de betreff ende veiligheidsfi che.
• Het product is alkalisch. Draag een veiligheidsbril en in geval van contact met de ogen 

overvloedig met water spoelen en een arts raadplegen.
• Xi - Irriterend

Verpakking • zak 25 kg / pallet 40 zakken

technische fi che



Cepro Biocepro NHL

Norm Data bij 20°C en 60% RV

Vorm Poeder

Bindmiddel Natuurlijk hydraulische kalk
NHL 3.5 (UNI EN 459-1)

Volumieke masse verse mortel (kg/m³) EN 1015-10 1800 - 1900

Max. korrelgrootte (mm) EN 1015-01 1,8

Theoretisch verbruik (kg per cm per m²) MPL 059 18 - 20

Drukweerstand (N/mm²) EN 1015-11 CS I

Waterdampdoorlaatbaarheidscoëffi  ciënt (µ) (UNI EN 1015-19) µ = 15 - 35

Aanbevolen laagdikte per laag (mm) MPL 066 15

Verwerkbaarheid (h) 2

Vlampunt (°C) MPL 046 (UNI 8909) Onbrandbaar

Minimum shelf life (op koele en droge plaats) EN 10154 8 maand

Overschilderbaarheid (h) na uitharding

Binnen / Buiten ja / ja

Kleur natuurlijk wit

Reinigingsmiddel Water

Mengvloeistof ca 20% water voor applicatie met 
plakspaan

Materis Paints Italia SpA
Via Nino Bixio 47/49 - I-20026 Novate Milanese (MI)

07

UNI EN 998-1
Pleistermortel voor binnen/buiten (GP)

Volumieke massa (kg/m³) EN 1015-10 1800 kg/m³

Drukweerstand (N/mm²) EN 1015-11 Categorie CS I

Adhesie (N/mm²) EN 1015-12 > 0,2

Breukpatroon EN 1015-12 B

Capillaire absorptie EN 1015-18 W0

Waterdampdoorlaat-
baarheidscoëffi  cient (µ)

EN 1015-19 15 - 35

Thermische geleidbaarheid (W/m K)
Valore tabulato Percentile 90%

EN 1745:2002
Prospetto A12

0,93 W/m K

Brandklasse EN 13501-1 A1




