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1. Productomschrijving 
 
Gipsmortel uit natuurgips met een hoog 
cellulosegehalte. Droogt spanningsvrij op, klinkt niet in 
en is de ideale ondergrond om te schilderen. 
 

2. Toepassingsgebied 
 
Uitvlakken van betonnen of gestuukte binnenwanden 
en plafonds. Ook voor op gipsplaten. 
 

3. Producteigenschappen 
 
Zeer fijne gipsmortel uit kunstharsen natuurgips en 
vulstoffen en toeslagstoffen om verwerking en hechting 
te verbeteren. Korrelgrootte van 0 – 0,5mm. pH 7 – 8. 
 

4. Verwerkingsinstructies 
 
De minerale ondergrond moet draagkrachtig zijn en 
vrij van onthechting bevorderende stoffen zoals b.v. 
losse delen in de ondergrond, bekistingsolie, 
cementhuid, stof en andere vervuiling. 
Te hard zuigende ondergrond voorbenatten met water. 
 
De verwerkingstijd is sterk afhankelijk van de leeftijd: 
Mortel tot ½ jaar oud: ca. 90 min. 
Mortel ½ - 1 jaar oud: ca. 60 min. 
Daarna loopt de verwerkingstijd snel terug. 
Indien de mortel te snel is, kan eventueel een 
gipsvertrager worden toegevoegd die bij ons 
verkrijgbaar is. Ook koud water (met ijs) helpt om de 
mortel te vertragen. 
 
Mengen gipsmortel: 
Per zak van 25 kg ca. 15 ltr water in een schone kuip 
vullen en de zak mortel erbij voegen. Met een 
mechanische mixer goed mengen, ca. 2 min. laten 
staan en opnieuw kort mengen tot een klontervrije 
mortel. Zo nodig nog een beetje water bijvoegen. 
 
Bewerking mortel: 
Natte mortel opbrengen, verdelen en vlakken met r.v.s, 
gereedschap (spaan, spackmes, gipsmes of gipsrei) en 
sponsen met schoonmaakbord of schuurspons. 
Laagdikte: min.1mm, max. 50 mm. 
De droogtijd is, afhankelijk van laagdikte, ca. 24 uur. 
Na doordroging kan het materiaal geschuurd worden. 
 
Reiniging gereedschap: 
Direct na gebruik met water. 
 
Verbruik: 
25 kg droge mortel levert ca. 32 ltr natte mortel op. 
Verbruik: ca. 0,80 kg/m²/mm laagdikte. 

5. Verpakking 
 
25 kg zak. - 40 zakken op een pallet. 
 

6. Opslag 
 
6 maanden houdbaar mits droog en beschermd 
opgeslagen. 
 

7. Gevarencodering 
 
Niet van toepassing. 
 

8. Transport codering 
 
Niet van toepassing. 
 

9. Afval 
 
EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 17 01 01. 
Product niet lozen op de riolering. Resten met water 
laten uitharden en met bouwafval afvoeren. Uitsluitend 
lege verpakking volgens voorschriften ter recycling 
aanbieden. 
 

10. Veiligheidsvoorschriften 
 
Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, 
natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste 
voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op 
omliggende oppervlakken en vloer direct met veel 
water oplossen en verwijderen. 
Huid en ogen tegen spetters beschermen. Bij contact 
met veel water spoelen en eventueel arts raadplegen. 
Buiten het bereik van kinderen bewaren. 
 
In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, 
raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en 
werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste 
ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit 
van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid 
aanvaarden in verband met de verwerking ervan. 
Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden 
(VVVF). 

 
P&m Interior Finish 

Gipsmortel voor het uitvlakken van binnenmuren en plafonds. 
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