Decoratieve pleisters:
praktisch, fraai en heel
veel mogelijkheden!

Introductie
Eén van de meest populaire afwerkingen van de laatste jaren zijn decoratieve pleisters. Niet onlogisch,
want decoratieve pleisters hebben een natuurlijke
en sfeervolle uitstraling. Ook zijn ze uniek, praktisch
en breed toepasbaar op vloeren, wanden, gevels en
werkbladen (keuken, badkamer). Met decoratieve
pleisters kunt u moderne, oude of nostalgische ogende
wandafwerkingen creëren.
Wilt u decoratieve pleisters laten plaatsen, of heeft
u ze al laten plaatsen? Dan is het verstandig de
informatie in de brochure goed door te lezen, zodat
u optimaal profijt heeft van uw decoratieve pleisters.

Ontwerpvrijheid
Decoratieve pleisters bieden een enorme ontwerpvrijheid. U kunt eindeloos variëren: van mat tot hoogglans en van
stroef tot zeer glad. Alles is mogelijk. Dit geldt ook voor het aantal kleuren en structuren. Decoratieve pleisters
zijn af te stemmen aan elk interieur. Maar let op, de structuur van een pleisteroppervlak hoeft niet altijd volledig egaal
of gelijkmatig te zijn. De structuur kan bijvoorbeeld in de in- en op uitwendige hoeken iets afwijken door de applicatietechniek. Wilt u een coating, sealer of wax laten toepassen? Houdt u er dan rekening mee dat dit doorgaans leidt tot
een meer donkere kleur en veelal effect kan hebben op de glansgraad.

Kenmerken decoratieve pleisters
Bent u benieuwd welke verschillende decoratieve
pleisters er zijn? Hieronder staat een overzicht met
hun kenmerken:
Kalk gebonden pleisters
• Schimmelbestendig
• Oplosmiddelvrij
• Ademend
• Krimparm
• Natuurlijke glans en uitstraling
• Past in ecologisch bouw- en afwerkingswijze

Cementgebonden pleisters
• Hoge druk- en stootvastheid
• Redelijk krasbestendig
• Sommige zijn geschikt voor vloeren, meubels en aanrechtbladen
• Waterafstotend
• Betonlook uitstraling

Kunststof gebonden pleisters
• Gevoelig voor verkleuren
• Goed te reinigen
• Redelijk waterafstotend
• Scheur overbruggend
• Dampremmend
• Veel structuren mogelijk
• Veel kleur variaties

Leem gebonden pleisters
• Warmteopslag
• Schimmelbestendig
• Dampopen/vochtregulerend
• Past in ecologisch bouwen
• Recyclebaar
• Gemakkelijk te repareren

Natte ruimtes

oor het aanbrengen van glad / gespaand decoratief stukadoorswe
Over het algemeen zijn decoratieve pleisters waterdamp doorlatend. Om een waterafstotend oppervlak te krijgen worden sommige pleisters voorzien met beschermende lagen (sealers). Ook bezitten verschillende soorten
decoratieve pleisters unieke eigenschappen. Denkt u eens aan het warmteopslag, vochtregulerend, antistatisch
en schimmelbestendig. Hierdoor draagt u automatisch bij aan een gezond en evenwichtig leefklimaat.

Veel decoratieve pleisters zijn mens- en milieuvriendelijk en vrij van oplosmiddelen. Daarnaast
zijn veel pleisters waterafstotend en/of watervast,
vuilbestendig, en licht echt (Uv-bestendig). Bent u
bang voor verkleuring? Dat is niet nodig. Pleisters
die gemaakt zijn van zuiver minerale grondstoffen
verkleuren niet of nauwelijks.

Monster
Wilt u een idee krijgen van wat er gemaakt gaat
worden? Dan kunt u een monsterpaneel of -plaat
laten maken. Dit is een relatief klein voorbeeld van

een decoratieve
afwerking.
let op, een
guliere toepassing en specifiek in natte
ruimten,
b.v.MaarBetonlook)
monster is nooit 100% gelijk aan hetgeen wat
daadwerkelijk in de praktijk gemaakt wordt. Een
monster is slechts gericht op de kleur en structuur voor een betreffende ruimte of project. Het is
raadzaam om vooraf een monster te laten maken.
Zo weet u wat u kan verwachten!

Onderhoud
Vanaf het moment dat de decoratieve pleisters zijn geplaatst, bent u verantwoordelijk voor het goed onderhouden hiervan. Zo heeft u niet alleen langer plezier van uw
decoratieve pleisters, maar houdt u ook recht op garantie.
Veel decoratieve pleisters hebben weinig onderhoud nodig. Het regelmatig afborstelen met een droge schone
zachte borstel of handveger of stofzuigen is vaak al voldoende. Maar het is ook mogelijk om de pleisters vochtig
af te nemen. In dit geval moet u het hele oppervlak
schoonmaken.
Natte ruimtes
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Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), FNV en CNV Vakmensen
goed functionerende en betrouwbare branche. Het TBA geeft betrouwbaar, desk
onafhankelijk technisch advies en ontwikkelt normen en richtlijnen om de kwalit
afbouw op een hoger plan te brengen.

Natte ruimtes

Bij decoratieve pleisters in natte ruimtes (bijvoorbeeld een douche) is het raadzaam om na het douchen
de pleisters droog te maken met een handdoek en de badkamer goed te laten ventileren.
Na het schoonmaken van decoratieve pleisters in natte ruimtes moet u de pleisters inwrijven met wax of
sealer. Hierdoor blijven de pleisters waterafstotend. Ook kunt u bij sommige pleisters gebruik maken van
olijf of olivine zeep. Mocht er toch een donkere verkleuring in de pleisters ontstaan dan kan dit betekenen
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een kleine lekkage. Raadpleeg in dit geval of bij andere beschadigingen meteen het
Conceptversie
uitvoerende bedrijf of de fabrikant. Herstel is noodzakelijk. Hierdoor voorkomt u dat er water achter de
pleisters kan komen en de pleisters vervormen.

Keuken

Bij decoratieve pleisters in de keuken is het
raadzaam om de pleisters te beschermen
tegen het inbranden van vetspetters. U kunt
kiezen uit bijvoorbeeld een transparante
hardglas of roestvrij stalen plaat.

Speciale behandeling
Decoratieve pleisters die zijn nabehandeld met
een speciale steenolie zijn veelal waterdampdoorlatend en niet gevoelig voor vetvlekken en
vuil. Maar let op, bij het gebruik van agressieve
schoonmaakmiddelen kan de steenolielaag
slijten. Raadpleeg voor schoonmaak- en onderhoudsproducten altijd eerst het uitvoerende
bedrijf of fabrikant van de decoratieve pleister
voordat u begint met schoonmaken. Zo voorkomt u vervelende situaties.

Schimmel

Schimmel in de badkamer is een veel voorkomend verschijnsel. Maar hoe voorkomt u dit vervelende probleem op
decoratieve pleisters? Schimmel groeit het snelst door een
combinatie van een wisselende kamertemperatuur, hoge
luchtvochtigheid, hoge oppervlaktetemperatuur en beperkte
ventilatie. Vooral het verminderen van ventilatie leidt vaak
tot een hogere luchtvochtigheid en het risico op schimmels.
Heeft u toch schimmel op de decoratieve pleisters?
Neem dan contact op met het uitvoerende bedrijf of fabrikant.

Opgelet!

Decoratieve pleisters zijn kwetsbaar. Zo moet u uitkijken voor krassen en schuren. Het is raadzaam om
onder stoel- of tafelpoten altijd vilt te plakken. Plaats ook geen hete pannen of ovenschalen op decoratieve
pleisters. Hiermee voorkomt u dat de pleisters los raken. Dit geldt ook bij een te snelle opwarming van de
pleisters door bijvoorbeeld het morsen van kokend hete vloeistoffen. Tot slot zijn de decoratieve pleisters
niet geschikt om op te snijden of voor spoelbakken in keukens.
Voor specifieke productinformatie, gebruik, onderhoud en reiniging kunt u contact opnemen met de
fabrikant van de desbetreffende decoratieve pleister. Voor aanvullende informatie over de toepassing van
decoratieve pleistersystemen kunt u terecht bij uw applicateur.
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