
AXO Industries BVBA                              www.axoindustries.be   1 
Lageweg 37 – 8930 Menen                               info@axoindustries.be                       
T: +32 (0)57 36 34 23                                
  

 

 

 

 

 BIOTYNK 042 
Polysiliconen - harspleister 
  

Parameters: Vernieuwde dunlagige pleister met innovatieve recepture voor het dunlagig aanbrengen van 
pleister op binnen en buitenwanden. Opgenomen in de isolatie systemen TUBO - MAX  
PROTECT  en TURBO - WMAX  PROTECT van het merk KREISEL . Kan aangebracht worden 
met spuitpistool. Na droging verkrijgt het een sterke , hydrofobe , gloon - weerstand bestendige 
en kleurvaste pleisterlaag .De pleister , na droging , bezit een zelfreinigende eigenschap en    
weerstand tegen biologische invloeden en karakteriseert zich door zijn zeer grote 
duurzaamheid. 
 

 

Eigenschappen:  - waterbestendig 
- vorstbestendig 
- grote duurzaamheid 
- zelfreinigend 
- gloonbestendig 
- hydrofobe 
- dampdoorlatend 
- grote stootweerstand tot 40 Joule 
- UV bestendig 
- rijke kleurenwaaier 
 

 

Samenstelling: - water dispersie polimeer siliconen 
- bijkomende poliuteraan 
- minerale vulmiddelen 
- geselecteerde verbeteraars 
- pigmenten, titaan wit 
 

verwerking: 

 

Toepassing: zowel binnen als buiten  -  GEEN waterbijvoeging  - uitstrijkbaar - verwerkbaar tussen  +5 °C en + 
25 ° C . -  12 maanden houdbaar - beschermen van huid en ogen - verspuitbaar - kan gekleurd 
worden 
 

Gebruik:  Te gebruiken bij een werktemperatuur tussen + 5 °C en + 25° C , dit geld voor de omgevings- 
product - en grondlaag temperatuur . Alle ondergronden moeten dragend , stabiel , gelijk , zuiver en                            
compact zijn en vrij van stof , smeermiddelen , verfresten , schimmel , glonen , mos , 
antikleefmiddelen enz ... en vrij van scheuren en zout uitbloeiingen. 
 

Voorbereiding 
ondergrond:  

Minimum 24 h , voor het aanbrengen van de pleister , volledige onder-  grond voorstrijken met de 
primer TYNKOLIT - SO 332 .  Ondergronden met schimmel , algen of mos of andere aggressive 
bio-logische aandoeningen verwijderen met het product SEPTOBUD 1008. Ondergrond met een 
hoge absorptie eerst bewerken met GRUNTOLIT - W 301 vooralleer men TYNKOLIT SO 332 
aanbrengt. 
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Soorten 
ondergronden: 

 
 
 
Wapeningslaag isolatiesysteem : gronderen met TYNKOLIT-SO 332 
kalk-cement pleister : gronderen met TYNKOLIT  SO 332  
Gips pleister : gronderen met TYNKOLIT - SO 332  
Gips - karton plaat : gronderen TYNKOLIT - SO 332  
Beton , gewapend beton : gronderen met TYNKOLIT - SO 332 

 

 
 

Voorbereiding 
product: 

Het product is klaar voor gebruik. Niet verdunnen met water en niet mengen met andere 
materialen . Voor gebruik de inhoud van de verpakking grondig mengen. Voor het aanbrengen 
de gevraagde kleur nog eens controleren. 
 

 

Gebruiksaanwijzing: De pleister dient aangebracht te worden met een roestvrije spaan met een laagdikte afhankelijk van 
de korrelgrote . Na het wegnemen van overtikte , afhankelijk van de korrelgrootte en gewenste 
textuur dient de pleister verticaal , horizontaal of in cirkelbeweging gestructureerd te worden met 
een spaan in kunsthars. Tijdens de werken en het drogen wordt het aangeraden om het 
werkoppervlak te beschermen tegen vorst , regen , hoge temperaturen en felle winden. Het wordt 
aangeraden om hiertegen een bescherming aan te brengen aan de stelling. Om kleur - en 
structuurverschillen tegen te gaan wordt er aangeraden om een verpakking niet tot de bodem te 
ledigen, toch als men tot de helft verwerkt heeft, deze emmer bij te vullen en goed te mengen. 
 

 

Voorschriften: Het wordt aanbevolen om de totale gamma v.h isolatiesysteem te gebruiken. Op 1 plaats enkel 
pleister gebruiken uit dezelfde productie batch. Op eenzelfde werkoppervlak een ononderbroken 
methode toepassen, de zogenaamde " nat op nat " methode om zichtbare overgangen te vermijden. 
Bij gekleurde pleisters ook een primer gebruiken van dezelfde kleur. In geval van wandisolatie , bij 
het aanbrengen van pleister op grote wandoppervlaktes , wordt er aanbevolen kleuren te gebruiken 
met een helderheid coëfficiënt ( diffusie reflectie ) niet kleiner dan 25% . De waarde van de deze 
coëfficiënt is weergegeven in de kleurwaaier  (pleisters en verven ) van Kreisel. 
 

 

Opslag: Tot 123 maanden na productie en op een droge plaats en in een onbeschadigde fabrieksverpakking 
met temperaturen tussen +5 °C en +25 °C. 
 

 

Verpakkingsgrote: Emmer van 25 kg – 33 emmers per pallet. 
 

 

Technische parameters: 
 

Korrelgrootte 0.5 mm – 1 mm – 1.5 mm – 2 mm – 3 mm 

Geschraapt 1.2 kg/ m² - 1.7 kg/ m² - 2.4 kg/ m² - 3.7 kg/ m² 

Gewreven 0.5 kg/ m² - 1.6 kg/ m² - 2.4 kg/ m² - 3.4 kg/ m² - 5.0 kg/ m² 

droogtijd Van 12h tot 48h 

 
 

 

Algemene bepalingen: kennis en praktische ervaring . Dit zijn slechts algemene informaties en de fabrikant is niet 
verantwoordelijk voor de prestaties en het  gebruik ervan. Er kunnen dus verschillen voorkomen en 
specifieke voorwaarden van verwerking. Product dient gebruikt te worden volgens de technische 
knowhow alsook volgens de EHBO voorschriften. Huidcontact wordt afgeraden en men raad aan om 
de ogen te beschermen.  In geval van contact met ogen , langdurig spoelen met zuiver water en een 
arts contacteren. Er wordt aangeraden om handschoenen , veiligheidsbril en veiligheidskleding te 
dragen. 
 

 

 


