
 

 

CRUSTAL44 
Technische fiche 

 
Crustal44 is een hoogst veelzijdige decoratieve afwerking voor muren, die op een bijzonder eenvoudige manier geplaatst 

kan worden. Crustal Mono kan zowel een egale krijtmatte pleister creëren als een ruwe, natuurlijke look. Voor meer 

diepte brengt Crustal Accent dan weer meer of minder subtiele kleurnuances aan. De trage droogtijd laat toe om in alle 

rust te werken aan een authentieke wanddecoratie, die bovendien stootvast is. Crustal biedt zo een perfecte oplossing om 

elke stijl te combineren met ruwe organische elementen. 

Crustal, kan met pigment gemengd worden (2,5-7,5% pigment), alle pigmenten zijn onderling vermengbaar. 

Het pigment mengen in het aanmaakwater, alvorens het Crustalpoeder toe te voegen. Gedurende 3-5 min. mechanisch 

mengen tot een homogene substantie. Eventueel extra water toevoegen afhankelijk van de techniek. Indien nodig 

tussentijds oproeren of een beetje water toevoegen en opnieuw mengen. 

Voor optimale hechting en verwerking wordt er steeds eerst StucPrimer geplaatst. Nadien wordt 1 laag Crustal gespateld en 

na aantrekken kan hierin een structuur worden aangebracht met een CrustalBorstel of een andere tool. 

Crustal Accent is een extra bewerking met pigment, dat nadien wordt gefixeerd met CrustalFix. Na het drogen van de 

Crustal, het oppervlak bevochtigen met zeepwater (1% zeep), om de inzuiging te verminderen en nadien pigmentwater 

(10% pigment + 1% zeep) inrollen, borstelen of sponzen tot de gewenste nuances ontstaan. Na uitdrogen wordt 1 egale laag 

CrustalFix met de rol aangebracht, wat het uitzicht niet meer zal veranderen. 

       

TECHNISCHE KENMERKEN : 
Leveringsvorm : wit poeder 

Ondergrond  : interieur, stevige en stabiele ondergrond, vrij van scheidende lagen 

pH   : 12 à 13    

Aanmaakwater         : 0,20 tot 0,22 liter / kg, afhankelijk van de techniek, indien nodig water toevoegen 

Aantal lagen   : 1-2 lagen naargelang de ondergrond en het gewenste uitzicht 

Verbruik  : +- 1,5 kg/m², afhankelijk van de techniek 

Hechting  : zeer goede hechting op StucPrimer  

Droogtijd   : 2 - 4   uur   

Uithardingtijd : volledig uitgehard na 1 week 

Temperatuur  : omgeving - en ondergrondtemperatuur tussen 8 en 30 ° C 

Houdbaarheid  : min. 1 jaar  : droog, in gesloten verpakking 

Verwerkingstijd : na aanmaken kan het product iets indikken, steeds opnieuw mengbaar en wekenlang verwerkbaar 

Gereedschap  : inox mes, borstel, etc. ... 

Reiniging gereedschap: water  

  
VOORZORGSMAATREGELEN :        
Crustal mengen in open lucht of goed geventileerde ruimte. Crustal is een sterk alkalisch product.  

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. 

GEVAAR: Veroorzaakt ernstig oogletsel. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende 

een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. 

WAARSCHUWING: Veroorzaakt huidirritatie. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. 

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Inademing van stof vermijden. NA INADEMING: De persoon in de frisse 

lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 

Buiten het bereik van kinderen houden.  

Opmerking : 

Stoopen & Meeûs neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen  

enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van deze producten.  

Gelieve steeds de technische fiche van het product te raadplegen op de website. 
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