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Renovatie en ontvochtiging
SPRIZZO ANTISALE
SPRIZZO ANTISALE is een eco-biocompatibele pleistermortel, 
voorgedoseerd in poedervorm, voor binnen- en buitentoepassing volgens 
de EN998-1. SPRIZZO ANTISALE is volledig vrij van
cement of componenten die tot de klinkergroep behoren en is 
samengesteld uit geselecteerde kalkzandsoorten met een continue 
korrelverdeling van 0 tot 2.5 mm, en natuurlijke regulatoren voor de 
uiteindelijke porositeit. Het enige gebruikte bindmiddel is zuivere natuurlijk 
hydraulische kalk NHL5, conform de Europese Norm EN 459-1. De witte 
NHL 5 wordt geproduceerd door calcinatie van siliciumhoudende 
kalksteen bij temperaturen lager dan 1250 °C, die tot poeder wordt 
herleid, uitsluitend door het blussen van het calciumoxide, zonder enige 
toevoeging van puzzolanen of andere hydraulische bindmiddelen.

DEHUMIDIFYING ENVIRONMENT
FRIENDLY

DISINFECTANT RESTORATION BREATHABLE RESISTANT CEMENT FREE VERSATILE RECYCLABLE

HEALTHY ANTIBACTERIAL ANTI-CONDENSI
NG

ANTI-MOULD NHL 5 HIGHLY
ADHESIVE

QUICK REVERSIBLE EASY

 EIGENSCHAPPEN

SPRIZZO ANTISALE is een biocompatibele mortel, voorverpakt als voorbehandelingslaag voor ondergronden die 
onderhevig zijn aan opstijgend vocht, waarbij een absorptieregulerende laag noodzakelijk is. SPRIZZO ANTISALE 
blokkeert doorslag van roet en vlekken doorheen pleisterwerk, en verbetert de verdampingscapaciteit van de muur, 
zodat opgeloste zouten en waterdampdruk geen schade kunnen veroorzaken. Om deze functies te kunnen 
vervullen heeft  SPRIZZO ANTISALE uitzonderlijke een uitzonderlijke hechting met behoud van een hoog ademend 
vermogen, dankzij de aanwezigheid van natuurlijke adhesiepromotoren.



TOEPASSINGSGEBIED

SPRIZZO ANTISALE werd specifiek ontwikkeld als pleistermortel voor het realiseren van ruwe voorspuitlagen met 
een uniformiserende en absorptieregelende eigenschappen, waarop de eigenlijke pleisterlaag zal worden 
aangebracht. SPRIZZO ANTISALE moet worden toegepast op alle ondergronden die onderhevig zijn aan opstijgend 
vocht.

 VERWERKING

Reinig de ondergrond zorgvuldig en verwijder alle loszittende delen, pleisterresten, zoutuitbloeiingen of andere 
elementen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden, alvorens SPRIZZO ANTISALE.
De reiniging kan handmatig, mechanisch, met water onder hoge druk of door zandstralen gebeuren.
SPRIZZO ANTISALE kan aangebracht worden met de hand of met een pleisterpomp type PFT G4 of G5
(stator/rotor D5-2.5 PFT). Bij machinale verwerking mag de slang niet langer dan 20m zijn, en de opvoerhoogte mag 
niet meer dan 6 meter zijn. SPRIZZO ANTISALE is voorgedoseerd en wordt aangemaakt met 6 tot 7 liter zuiver water 
per zak, afhankelijk van de gewenste consistentie. De minimum applicatiedikte mag niet minder dan 1cm zijn, en het 
behandelde oppervlak moet minstens 1 meter voorbij de zichtbare schadelijn gaan. De SPRIZZO ANTISALE moet 
ruw blijven voor een optimale hechting van de volgende pleisterlaag. Wacht minstens 1 week na applicatie van 
SPRIZZO ANTISALE alvorens een volgende pleisterlaag aan te brengen.
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 TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT TYPE: Herstel- en restauratiemortel (R) UNI EN 998: 1 2010 voor binnen en buiten toepassing 

GRANULOMETRIE:0 - 2.5 mm

MENGSEL pH:> 12,5

SCHIJNBARE DICHTHEID VERSE MORTEL: +/- 1.900 kg/m³

SCHIJNBARE DICHTHEID DROGE MORTEL: +/- 1.600 kg/m³

SCHIJNBARE BULKDENSITEIT: kg/m³about 1390 kg/m³

DRUKSTERKTE (EN 1015-11): categorie CS II

BUIGSTERKTE (EN 1015-11):1.01 N/mm²

HECHTSTERKTE (EN 1015-12): > 0,6 N/mm2 FP-B 

WATERDAMPDIFFUSIECOËFFICIËNT (EN 1015-19): µ <=15

WATERDAMPDIFFUSIEWEERSTAND: 0.35 [Kg (m² min0.5)]

WATER ABSORPTIE (na capillaire absorptietest):<= 5 mm

THERMISCHE GELEIDBAARHEID:0.54 W/mK (tabelwaarde)

BRANDGEDRAG  (EN 13501-1): A1 klasse
MENGWATER: 6-7 l per zak
VERBRUIK: 15 kg/m² per cm dikte
VERPAKKING: 25 kg bags

PALLET: 48 zakken- 1200 kg
OPSLAG: 18-24 maand in droge omstandigheden in originele verpakking 
APPLICATIETEMPERATUUR : van +5°C tot +32° C

REACH CLASSIFICATION: Zie SDS

 WAARSCHUWINGEN

WAARSCHUWINGEN
• Product voor professioneel gebruik
• Het product niet wijzigen.
• Product bewaren op een droge plaats in gesloten originele verpakking.
• Veiligheidsblad raadplegen alvorens het product te gebruiken.
• De weergegeven technische en product data werden met de grootste zorg samengesteld. Alle aanbevelingen of suggesties

met betrekking 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.

• Het bedrijf behoudt zicht het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
• Raadpleeg de technische dienst voor bijkomende inlichtingen
• Raadpleeg steeds de meest recente versie van de technische fiche op www.tcs-srl.it.

SPRIZZO ANTISALE - APRIL 2017 rev. 3 3




