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Materiaal/vervaardiging
ERFURT-Dämmputz DP 6 is een prefab droge mortel op minerale basis.

Productgegevens
• Bestelnr. 1000102
• Verpakking: zak van 2 kg
     zak van 15 kg
• Basis: Prefab droge mortel
• Kleur: lichtgrijs
• Temperatuur ondergrond/verwerking: +5 °C tot +25 °C
• Benodigde hoeveelheid water: 1 l / 2 kg-zak of 7,5 l / 15 kg-zak
• Verwerkingstijd: ca. 60 min.
• Dichtheid droge mortel: ca. 0,5–0,55 kg/dm3

• Wateropname: ca. 1,1–1,5 kg/m3/24 u
• Porositeit: ca. 70 %
• Warmtegeleidingscoëfficiënt: 0,18 - 0,20 W/mK
• Waterdampdiffusieweerstandsgetal: µ: ca 8,8
• Buigtrekvastheid: ca. 1,0 N/mm2

• Drukvastheid: ca. 1,5–2,5 N/mm2

• Verbruik: ca. 4,5–5,0 kg/m2 per cm laagdikte
• Brandklasse A 1
• Opslag: droog, 12 maanden in originele gesloten verpakking, geopende 

verpakking direct volledig gebruiken 
• Reiniging van werktuigen: nat met water

Producteigenschappen
• Mineraal
• Hoog luchtporiënvolume
• Thermisch isolerend
• Waterdoorlatend
• Hoog capillair geleidingsvermogen
• Hoog wateropnamevermogen
• Laag verbruik
• Handmatig en machinaal verwerkbaar
• Eenlagig van 20 tot 30 mm bruikbaar

Gebruik/gebruiksaanwijzing
Door de bijzondere eigenschappen van ERFURT-Dämmputz DP 6 versnelt 
het uitdrogen van vochtige ondergronden. Het lage basisgewicht, 
gekoppeld aan een hoge porositeit, zorgt voor thermische isolatie, wat tot 
een verhoging van de oppervlaktetemperatuur leidt. Het dauwpunt wordt 
in het pleistersysteem verlegd, zodat vocht de vorming van sporen niet 
stimuleert.
Voor het aanbrengen van diffunderende en droge pleisteroppervlakken op 
vochtige en/of door schimmel aangetaste muren en het voorkomen van 
condensatieproblemen bij renovaties of saneringen van oude en nieuwe 
constructies. Bruikbaar op alle bepleisterbare bouwmaterialen op 
mineraalbasis zoals muren volgens DIN 1053 (bakstenen, beton, 
zandsteen) en betonondergronden. Gips is niet geschikt als ondergrond.

Voorbereiding van de ondergrond
De ondergrond moet stabiel zijn en mag geen stoffen bevatten die het 
kleven bemoeilijken, zoals antikleefmiddel, stof... Door schimmel 
aangetaste of oude of korrelige ondergronden moeten volledig worden 
verwijderd. De ondergrond mag droog of vochtig, maar niet nat zijn. 
Slechte voegen ca. 2 cm diep uitslijpen en het oppervlak mechanisch 
reinigen. Opstijgend of penetrerend vocht vermijden door gepaste 
maatregelen door te voeren. Betonvlakken moeten open poriën hebben. 
Beschadigde pleisterlagen repareren met een nieuwe pleisterlaag. Als 
substraat een halfdekkende laag systeemlijm ERFURT-KlimaTec SR 6 
aanbrengen (dekkingsgraad ca. 50 %). 

Gebruiksaanwijzing
1 l / 7,5 l water in een propere mengemmer gieten en met poeder 2 kg / 15 
kg een homogeen, soepel mengsel maken. Met een krachtige menger met 
roerwerk (ca. 500–700 min-1) is een mengtijd van ca. 2-3 nodig. Na een 
inwerktijd van ca. 5 minuten de isolatiegips opnieuw krachtig omroeren.
1.  De ondergrond volgens de voorschriften voorbereiden.
2. De gemengde isolatiegips volgens de voorgeschreven methode 
aanbrengen. ERFURT-Dämmputz DP 6 kan in een enkele laag met een dikte 
tot max. 3 cm in één handeling worden aangebracht. Bij grotere diktes 
meerdere lagen aanbrengen. De vorige laag met een mes aftrekken en 
direct na het opstijven horizontaal opruwen en laten drogen. Per 1 mm 
laagdikte een dag laten staan.
3.  Bij ondergronden vol scheuren of oneffenheden rekening houden met 
spanningsverschillen door verschillende laagdiktes en verharding, die tot 
de vorming van scheuren en holtes kunnen leiden. In dit geval moet de 
ondergrond vooraf met ERFURT-Dämmputz DP 6 worden geëgaliseerd en 
opgeruwd. Na minimaal 7 dagen kan een nieuwe pleisterlaag worden 
aangebracht. Bij meerdere lagen met een totale dikte van meer dan 4 cm 
kan als alternatief voor het vermijden van scheuren een wapening van 
glasweefsel in het bovenste derde deel van de pleisterlaag worden 
aangebracht.
4. Na voldoende uitgehard te zijn de oppervlakken van het ERFURT-
Dämmputz DP 6 op basis van laagdikte en omgevingstemperaturen na 1 
tot 3 dagen met een gitterrabot rabotteren. De gerabotteerde oppervlakken 
reinigen alvorens nieuwe lagen aan te brengen.
5. Gladde, effen oppervlakken bereikt u met een fijne pleisterlaag op 
minerale basis. De uitvoering kan bij een laagdikte van 2 cm (bij een 
omgevingstemperatuur van +20 °C/65 % rel. vochtigheid) ten vroegste na 
3 dagen plaatsvinden. Voor lage temperaturen of hoge 
luchtvochtigheidspercentages moeten langere wachttijden in acht worden 
genomen.
ERFURT-Dämmputz DP 6 kan met alle normale mengpompen (bijv. met 
Putzmeister MP 25) met namenger worden verwerkt. Kleine hoeveelheden 
kunnen handmatig met een menger met roerwerk worden gemengd.
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Tips:
• Bij een grote schimmelplaag met sterke bloei is een expertise en 

analyse door een gespecialiseerde dienstverlener vereist.
• Oppervlakken die niet aangetast zijn zorgvuldig afdekken
• Zeer vochtige ondergronden leiden eventueel tot langere wachttijden
• Zeer hoge luchtvochtigheidspercentages moeten door gepaste 

maatregelen zoals het gebruik van condensdrogers, ventilatoren enz. 
worden verminderd

• Directe verwarming of tocht dienen te worden vermeden.
• Een te snelle ontwatering vermijden. Indien nodig, achteraf met water 

bevochtigen of besproeien.
• Bij het uitvoeren van pleisterwerkzaamheden de voorschriften volgens 

DIN 18550 naleven

Tel.: +49 202 6110 0
Fax: +49 202 6110 89 451

NL


