
Gräfix® 73 Pajalith	  
 

Ultralichte minerale basispleister 
speciaalproduct voor de strobouw 
 
gräfix	  73	  Pajalith:	  	   De	  vezelversterkte,	  zeer	  diffusieopen	  en	  extreem	  lichte	  luchtkalkpleister,	  bevat	  speciale	  

toeslagstoffen	  die	  de	  	  zorgen	  voor	  geoptimaliseerde	  hecht	  –en	  verwerkingseigenschappen.	  	  	  
De	  toepassing	  van	  lichte	  vulstoffen	  als	  perliet	  en	  cellenglas	  sluiten	  aan	  bij	  het	  natuurlijke	  	  
minerale	  karakter	  van	  deze	  kalkpleister	  en	  	  zorgen	  voor	  een	  prettig	  verwerkbaar	  product,	  	  
met	  waterafwijzende	  eigenschappen	  en	  een	  lage	  E-‐modulus.	  

	  
Toepassingsgebied:	  	  	   gräfix	  73	  Pajalith	  is	  speciaal	  voor	  de	  strobouw	  ontwikkeld.	  Het	  is	  universeel	  toepasbaar	  op	  

alle	  stro-‐ondergronden,	  zoals	  bvb.	  op	  met	  houtskelet	  gecombineerde	  strobalenconstructies	  
e.d.	  

	  
Verwerking:	  	   De	  ondergrond	  moet	  geschikt	  zijn	  voor	  het	  rechtstreeks	  aanbrengen	  van	  de	  pleisterlaag.	  D.w.z.	  

dat	  het	  stro-‐oppervlak	  voldoende	  gelijkmatig	  en	  vlak	  moet	  zijn	  en	  strobalen	  van	  voldoende	  
kwaliteit	  (verdicht).	  Indien	  nodig	  dient	  de	  ondergrond	  eerst	  nabewerkt	  te	  worden.	  Per	  
specifieke	  situatie	  dient	  tevens	  bekeken	  te	  worden,	  welke	  voorbereiding	  het	  meest	  geschikt	  is	  
voor	  de	  randafwerkingen,	  aansluitingen	  en	  	  speciale	  of	  afwijkende	  ondergronden	  in	  het	  te	  
pleisteren	  vlak	  (zoals	  houtstaanders,	  raamkaders	  e.d.).	  Voor	  vragen	  en	  ondersteuning	  gelieve	  
onze	  technische	  dienst	  te	  raadplegen.	  
De	  aldus	  zorgvuldig	  voorbereide	  ondergrond	  wordt	  direct	  met	  een	  eerste	  dunne	  laag	  gräfix	  
73	  Pajalith	  overtrokken.	  
De	  machinepleister	  wordt	  met	  behulp	  van	  een	  	  pleistermachine	  met	  namenging,	  of	  manueel	  na	  
intensief	  mixen	  aangebracht.	  	  Deze	  eerste	  zogenoemde	  zuiverheidslaag	  dient	  zo	  grondig	  
mogelijk	  in	  het	  stro	  te	  worden	  ingewerkt.	  
Na	  een	  voldoende	  lange	  drogings	  –en	  afbindfase	  (ca.	  1dag/mm	  stuclaagdikte),	  wordt	  een	  
eerste	  pleisterlaag	  angebracht,	  met	  daarin	  ingebed	  een	  laag	  gräfix	  623	  pantserweefsel.	  	  Deze	  
ca.	  2cm.	  Dikke	  laag	  laat	  men	  als	  eerder	  omschreven	  in	  voldoende	  mate	  drogen	  en	  afbinden.	  
Op	  deze,	  voldoende	  opgeruwde,	  ondergrond	  brengt	  men	  vervolgens	  de	  tweede	  ca.	  2cm.	  Dikke	  
pleisterlaag	  aan,	  met	  in	  het	  buitenste	  1/3	  deel	  van	  de	  laag	  een	  gräfix	  620	  wapeningsgaas	  
ingewerkt.	  	  Deze	  afwerklaag	  kan	  aansluitend	  naar	  wens	  gestructureerd	  of	  gevilt	  worden.	  	  Na	  
volledige	  droging	  (zie	  eerder)	  dient	  het	  stucwerk	  met	  een	  beschermende	  verflaag	  rabolin	  614	  
silicaatverf	  of	  rabolin	  670	  siliconenharsverf	  te	  worden	  voorzien.	  

	  
Opmerking:	  	  gräfix	  73	  Pajalith	  is	  een	  nauwkeurig	  geformuleerde	  kant	  –en	  klaarmortel;	  het	  is	  niet	  
toegestaan	  andere	  materialen	  bij	  te	  mengen	  
Verwerkingstijd:	  	   	   2	  tot	  3	  uur	  
Verwerkingstemperatuur:	   5	  tot	  25	  ˚C	  ondergrondtemperatuur	  

	  
Levering:	  	  	   -‐	  verpakt	  in	  vochtbeschermende	  20kg.	  zakken;	  bij	  palletafname	  met	  foliebescherming	  50	  

zak/pallet	  
-‐	  Als	  silowaar	  leverbaar	  op	  aanvraag	  

 
Technische	  data:	  	  	   massadichtheid:	  	   ca.	  800g/l	  
	   	   	   	   drukvastheid:	   	   CS	  I	  
	   	   	   	   warmtegeleiding:	  	   λ10,tr	  =0,14W/m•K	  
	   	   	   	   verbruik:	  	   	   20kg.	  met	  ca	  8-‐8,5ltr.	  water	  =	  ca.	  27ltr.	  mortel 
	   	   	   	   	   	   	   1ton	  +ca.	  400-‐430ltr.	  water	  =	  1350ltr.	  mortel	  
	  

-‐ Bij	  een	  pleisterdikte	  van	  10mm	  volstaat	  1	  ton	  materiaal	  voor	  ca.	  135m2,	  1	  zak	  à	  20kg.	  voor	  2,7m2/cm	  stucdikte	  
	  

Om	  onze	  hoge	  kwaliteit	  te	  garanderen,	  onderwerpen	  wij	  al	  onze	  grondstoffen,	  productieproces	  en	  kant	  –en	  klaarproducten	  
voortdurend	  aan	  strenge	  controles.	  	  
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