
PEC International nv       |       KMO zone Heihoek       |       Anthonis de Jonghestraat 6 A       |       B-9100 Nieuwkerken-Waas | Belgium
www.pecinternational.com            |            info@pecinternational.com            |            t: +32 3 776 84 39            |            f: +32 3 777 35 09

CEPRO
ARRICCIO

Productnaam ARRICCIO

Beschrijving In de massa gekleurde afwerkpleister in pastavorm op basis van vette luchtkalk en fi jne, 
geselecteerde kalksteenpoeders als vulstof.

Eigenschappen Arriccio is een voorgedoseerde en gebruiksklare pasta op basis van luchtkalk, zuivere, inerte 
carbonaten en UV-resistente minerale pigmenten. De gebruikte vette luchtkalk is gemaakt op 
basis van geselecteerde kalksteen, gecalcineerd bij lage temperatuur en gedurende lange tijd, tot 
volledige hydratatie, gerijpt.
Bij voorkeur aan te brengen op basispleisters die gemaakt zijn met de witte natuurlijk 
hydraulische kalk Cepro I/60, zoals Biocepro NHL, Biomatic NHL, Albazzana Media NHL.
• Beschikbaar in 4 verschillende korrelgrootten:

Arriccio ‘500 0,35
Arriccio ‘500 0,75
Arriccio ‘500 1,1

• Binnen of buiten toepassing. 
• Bij buitentoepassing moet de pleister tegen regen en spatwater beschermd zijn.
• Uitstekende hechting.
• Vormt een bijzonder dampdoorlatende afwerklaag.
• Vrij van zouten.
• Vertoont geen barsten of onregelmatigheden.
• Ecologisch verantwoord.
• Remt door zijn alkalisch karakter de aantasting door schimmels af.
• Onbrandbaar en heeft een neutraal gedrag bij brand, deze afwerkpleister kan dus in publieke
• ruimtes gebruikt worden.
• Door zijn specifi eke samenstelling en opbouw een verantwoorde keuze bij restauratie.

Sistema Tintometrico Arriccio kan ingekleurd worden met het Sistema Tintometrico. De uiteindelijke kleurtoon van het 
aangebrachte product wordt mede bepaald door de porositeit en de absorptie van de ondergrond, 
van de aangebrachte laagdikte en het aantal aangebrachte lagen.
Arriccio is een matte afwerking, kleine kleurnuances zijn eigen aan het product.

Gebruiksaanwijzingen
Voorbereiding ondergrond Arriccio wordt bij voorkeur aangebracht op een grondlaag op basis van natuurlijk hydraulische 

kalk. De ondergrond moet damp-open en zoutvrij zijn. Op oude muren mogen geen resten van
verfl agenof andere fi lmvormende producten meer achterblijven. Verpoederende lagen of
stoff en die de hechting van Arriccio nadelig kunnen beïnvloeden, moeten verwijderd worden.
Alvorens Arriccio ‘500 aan te brengen het oppervlak goed bevochtigen.

Applicatie Aanmaken van het product: Arriccio wordt gebruiksklaar geleverd. Verdunnen is niet
aangeraden. Voor het gebruik goed omroeren met een truweel of een menger.
Applicatie: Arriccio wordt aangebracht met een stalen of een RVS plakspaan. Bij voorkeur
wordt Arriccio in twee lagen aangebracht. Dit is zelfs een vereiste bij toepassing op cement-
mortels. De eerste laag wordt aangebracht met de plakspaan op een rijkelijk bevochtigde
ondergrond. Na het uitdrogen van de eerste laag wordt het oppervlak opnieuw bevochtigd
alvorens men de tweede laag aanbrengt. Deze wordt afgewerkt met cirkelvormige bewegingen
met de spons voor een rustiek eff ect of met een plastic plakspaan voor een homogerere 
afwerking.
Nazorg: Bescherm het werk tegen te snelle uit droging door de zon of door sterke wind.
Gereedschap: Het gebruikte gereedschap kan na gebruik met water gereinigd worden.
Verbruik:
Arriccio 0,35: 2 - 3 kg/m² voor 2 lagen
Arriccio 0,75: 3 - 3,5 kg/m² voor 2 lagen
Arriccio 1,1: 3,5 - 4 kg/m² voor 2 lagen
Arriccio 1,5: 2,5 - 3 kg/m² per laag

Aanwijzingen • Vorstvrij bewaren, goed afsluiten van de verpakking na gebruik.
• Niet toepassen op ondergronden met optrekkend vocht.
• Niet aanbrengen in direct zonlicht, warme of winderige dagen.
• Zwakke kleurnuances zijn esthetische kenmerken van dit product.
• Door de natuurlijke samenstelling van het product, is de uiteindelijke kleur afhankelijk van de 

klimatologische omstandigheden en de absorptie van de pleister. Nieuwe pleister moet homo-
geen uitgedroogd zijn, en ook herstellingen moeten voldoende gecarbonateerd zijn.

• Na het werk de gereedschappen onmiddellijk reinigen met water.
Verwerkingsomstandigheden:
• niet verwerken bij risico op regen en gedurende 48 u beschermen
• temperatuur: min. +5 ° C / max. +40 ° C;
• relatieve vochtigheid: >30%, <75%;
• ondergrond: min.. +5 ° C / max. +40 ° C.

Veiligheidsaanwijzingen • Bewaren in een koele omgeving (tussen +5 en +30°C), beschermd tegen invloed van de 
weersomstandigheden.

• 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 • Emmer 25 kg - Pallet 33 emmers

technische fi che



Cepro Arriccio

Norm Data bij 20°C en 60% RV

Vorm pasta

Dichtheid (kg/dm³) MPL 007 (UNI 8910) 1,6 +/- 0.05

Bindmiddel Calciumhydroxide (luchtkalk)

Kleuren wit en Cepro kleurkaart

Theoretisch verbruik per laag MPL 052 (ISO 7254) 1,5 - 1,7 kg/m²

Dampdiff usieweerstand (Sd) ISO EN 7783-2 0,06m - Klasse V1 (hoge damp-
doorlaatbaarheid)

Waterdampdiff usie ISO EN 7783-2 >150 g/m² in 24h (0,75mm droge 
fi lmdikte)

Thermische geleidbaarheid UNI0 EN 1745 Lambda (10,droog) = 1,17 W/mK 
(P=50%)
Lambda (10,droog) = 1,28 W/mK 
(P=90%)

Overschilderbaar na 24h

Uithardingstijd afhankelijk van de weersomstan-
digheden

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

Minimum shelf life (op koele en droge plaats) MPL 064 (UNI 10154) minstens 12 maand

Binnen / Buiten ja / ja

Reinigingsmiddel water

De grootste zorg werd besteed aan het samenstellen van de technische gegevens voor de producten van het bedrijf. Alle aanbevelingen of suggesties met betrek-
king tot het gebruik van de producten worden zonder enige garantie gegeven. De gebruiksvoorwaarden ter plaatse kunnen immers door het bedrijf niet worden 
gecontroleerd. De gebruiker moet zelf controleren of elk product geschikt is voor het doel en of de omstandigheden ter plaatse het gebruik toelaten.
Deze uitgave vervangt alle voorgaande.
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