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Gebruiksdoel: 
CALSITHERM KP – Grondeer is een hoogwaardige 
open diffusie oppervlaktebewerking en dient als 
snelle en probleemvrije voorbehandeling van 
CALSITHERM isolatieplaten voor het aanbrengen 
van CALSITERM KP – witkalk of CALSITHERM KP 
– binnenpleister evenals voor het behangen. 
CALSITHERM KP – Grondeer verlaagt de capillaire 
activiteit van de CALSITHERM isolatieplaten aan de 
oppervlakte. De behandelde oppervlakte wordt 
daarbij licht verstevigd.  
 
Productbeschrijving: 
CALSITHERM KP – Grondeer is een waterige, 
oplosmiddelvrije oplossing op basis van zuivere 
acrylaat. CALSITHERM KP – Grondeer is diffusie 
open en alkalibestendig. 
 
Productkenmerken:  
Waterdampdoorlatendheid (DIN 52615) 
Sd – waarde        :     < 0,1 m 
Uiterlijk           :     troebel, blauwachtige vloeistof 
PH waarde       :     > 8 
Leveringsvorm :     plastic containers van 5 liter 
 
Voorbereiding van de ondergrond: 
De met CALSITHERM KP – lijm aan de wand of 
plafond aangebrachte platen moeten schoon, droog 
en strak zijn. Lijmresten moeten verwijderd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verwerking: 
CALSITHERM KP – Grondeer moet voor de 
verwerking goed geroerd worden. Het oppervlak 
van de CALSITHERM isolatieplaten is in principe 
met één keer spuiten te behandelen. Bij een juiste 
behandeling wordt een licht blauwe verkleuring van 
het oppervlak zichtbaar. Een eventuele plaatselijke 
nabehandeling moet direct, in ieder geval vóór 
droging ( “nat op nat”) van de CALSITHERM KP – 
Grondeer plaatsvinden. Zorg voor voldoende 
ontluchting op plaats waar gewerkt wordt. Gebruikte 
gereedschappen kunnen schoongemaakt worden 
met water, zolang de CALSITHERM KP – Grondeer 
nog niet is opgedroogd. 
 
Verbruik: 
Ca. 150 ml per m² isolatieplaat 
 
Bij een goede behandeling wordt de CALSITHERM 
KP – Grondeer direct door de CALSITHERM 
isolatieplaat opgenomen. Volgende bewerkingen 
mogen pas na droging plaatsvinden. Als 
behangplaksel bevelen wij Metylan normaal aan. 
 
Opslag: 
Aangebroken containers moeten afgesloten en zo 
spoedig mogelijk opgemaakt worden. 
CALSITHERM KP – Grondeer moet vorstvrij 
bewaard worden. Tijdens het verwerken dient de 
temperatuur meer dan 5º Celsius te bedragen. 
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