PRODUCTIELIJN BOUW / Natuurlijke Mortels mangiaVOC®

ECO-VRIENDELIJKE NATUURLIJKE PLEISTER MANGIAVOC® OP
BASIS VAN HET EXCLUSIEVE BIOGESSO® KERAKOLL, ACTIEF IN DE
ABSORPTIE EN DE VERWIJDERING VAN VERVUILENDE STOFFEN
VAN DE BINNENLUCHT, IDEAAL VOOR GREENBUILDING. BEVAT
ALLEEN GRONDSTOFFEN VAN STRIKT NATUURLIJKE OORSPRONG
EN GERECYCLEDE MINERALEN. MET BEPERKTE CO2-EMISSIE EN ZEER
LAGE EMISSIE VAN VLUCHTIGE ORGANICHE STOFFEN, RECYCLEBAAR
ALS INERTE VULSTOF NA BEDRIJFSDUUR. VOOR BINNEN.
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BioGesso ® Intonaco mangiaVOC ® Voldoet aan de norm norma EN 13279, en
is specifiek voor het bepleisteren van oud en nieuw metselwerk, binnen, van
baksteen, tufsteen, steen en gemengd materiaal; geschikt voor badkamers
en keukens. BioGesso ® Intonaco mangiaVOC ® is een technische pleister die
werd ontworpen om de vluchtige organische stoffen te beperken die normaal
aanwezig zijn in binnenruimtes.

INTS

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

is brandwerend klasse A1

BIOGESSO® IS VEILIGER
OMDAT HET BEHOORT TOT DE
CATEGORIE VAN BRANDWERENDE
BESCHERMENDE PLEISTERS
KLASSE A1 NORM EN 13501.

Betere binnenluchtkwaliteit, betere gezondheid
PROBLEEM

OPLOSSING

BioGesso® vormt, dankzij de inhoudsstof, de muren om in
actieve oppervlakken die formaldehyde, de belangrijkste VOS
aanwezig in de binnenlucht, verwijderen en transformeren
in een mengsel van inerte stoffen. BioGesso® garandeert dus
een betere kwaliteit van de binnenlucht, ten voordele van de
gezondheid van de bewoners. (Report Eurofins No. G22084).

GREENBUILDING RATING®
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ECO OPMERKINGEN

-- Categorie: Inorganische Mineralen
-- Klasse: Natuurlijke Mortels mangiaVOC®
-- Rating: Bio 4
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De lange blootstelling aan vluchtige organische stoffen (VOS)
In de woningen kan bijdragen tot het Sick Building Syndrome;
hoofdpijn, misselijkheid, irritaties. Volgens schattingen van
de Wereldgezondheidsorganisatie (OMS) wordt 20% van de
westerse bevolking getroffen door dit probleem.
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-- GreenBuilding Rating® is een zekere en betrouwbare
evaluatiemethode waarmee het mogelijk is om de
duurzaamheid van de bouwmaterialen te meten en te
verbeteren.

--Actieve natuurlijke absorptie met verwijdering van
de vervuilende stoffen van de binnenlucht
--Verwijdert de formaldehyde, de belangrijkste VOS
aanwezig in de lucht, en transformeert deze in inerte
stoffen
--Het productieproces van BioGesso® gebeurt met
een lage milieu-impact en hierdoor de emissie van
CO2 in de atmosfeer met 80% beperkt ten opzichte
van traditionele bindmiddelen
--Samengesteld met regionale mineralen welke
zorgen voor beperkt broeikas effect door transport
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BIOGESSO® IS
LUCHTDOORLATEND EN
HYGROSCOPISCH. ABSORBEERT
EN REGELT DE VOCHTIGHEID VAN
DE BINNENLUCHT ZODAT HET
MICROBINNENKLIMAAT WORDT
VERBETERD EN HET WELZIJN
WORDT GEGARANDEERD.
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BIOGESSO® VERGROOT DE
WARMTE-ISOLATIE, VERMINDERT
DE WARMTEDISPERSIE EN
VERBETERT HET WOONCOMFORT.
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MUURSYSTEEM MANGIAVOC ®
• BioGesso®

•	BioGesso®
• BioGesso®
®
Rasa&Decora
mangiaVOC
Stucco mangiaVOC®
Intonaco mangiaVOC
Eco-vriendelijk natuurlijk gipspleister Eco-vriendelijk natuurlijk gipspleister Eco-vriendelijk natuurlijk voegmiddel
en decoratieve afwerkpleister
mangiaVoc® (VOS-verdrijve) op
mangiaVOC® op basis van het
®
mangiaVOC op basis van het
basis van het exclusieve BioGesso®
exclusieve BioGesso® Kerakoll,
®
exclusieve BioGesso Kerakoll,
Kerakoll voor het voegen en
actief in de absorptie en de
uitvlakken van gipsplaten. Actief
verwijdering van vervuilende stoffen actief in de absorptie en de
verwijdering van vervuilende stoffen in de absorptie en verwijdering
van de binnenlucht. Voor binnen.
van de binnenlucht. Voor binnen.
van de vervuilende stoffen van de
binnenlucht. Voor binnen.
®

VOORBEREIDING en GEBRUIK
• Gebruiksdoeleinden
BioGesso® Intonaco mangiaVOC® is specifiek voor
het bepleisteren van oud en nieuw metselwerk,
binnen, van baksteen, tufsteen, steen en gemengd
materiaal; geschikt voor badkamers en keukens.
• VOORBEREIDEN VAN ONDERGRONDEN
De ondergrond moet droog zijn, of met een
vochtigheid van maximum 3%, en moet schoon en
consistent zijn, zonder broze delen en stof. Reinig
de oppervlakken zodat alle resten van vorige
bewerkingen helemaal worden verwijderd (kalkverf,
oude egalisaties, enz.) die de hechting kunnen
schaden. BioGesso® Intonaco mangiaVOC® is niet
geschikt op vochtige constructies of die onderhevig
zijn aan optrekkend vocht.
• GEBRUIKSAANWIJZING
Gebruiken tussen +5 °C en +30 °C.
Aanmaakwater ≈ 7 ℓ per zak van 25.

VOLDOET AAN

• HANDMATIG
BioGesso® Intonaco mangiaVOC® wordt
aangemaakt in een schone emmer
door 1 zak van 25 kg handmatig of met
een mechanisch roersysteem aan een
laag toerental te mengen met schoon water, tot een
homogene en klontvrije mortel wordt verkregen.
BioGesso® Intonaco mangiaVOC® kan gemakkelijk
aangebracht worden met behulp van een troffel zoals
een traditionele pleister.

• MET PLEISTERMACHINE
BioGesso® Intonaco mangiaVOC®
wordt aangebracht met een pleistermachine of met
pleisterpomp. Er wordt een machine aanbevolen met
een waterstroom meter voor 500 en 550 ℓ/uur .

Class A1

Direct airborne sound Insulation :
Thermal resistance :

NPD
NPD

Release of dangerous substances

See SDS

BioGesso® en Puro Marmo
Bianco di Carrara (zuiver wit
Carraramarmer) afkomstig
van de groeves van Kerakoll
zijn exclusieve grondstoffen
waarmee met het product t een Edel wit kleureffect
voor waardevolle decoraties wordt verkregen.

Bestektekst
In de Welzijnsbouw (Edilizia del Benessere®) wordt een technische pleister gerealiseerd voor binnenmuren met mortel op basis
van het exclusieve BioGesso® Kerakoll, actief in de absorptie en de verwijdering van vervuilende stoffen van de binnenlucht (type
BioGesso® Intonaco mangiaVOC®) GreenBuilding Rating® Bio 4 van Kerakoll Spa. De gevraagde kenmerken worden uitsluitend
verkregen met het gebruik van strikt natuurlijke grondstoffen. De natuurlijke pleister moet ook voldoen aan de vereisten van de
norm EN 13279-1-B1/50/2, hechting 0,3 N/mm2, brandgedrag klasse A1 volgens EN 13501-1. Het aanbrengen moet met de hand
of met de pleistermachine worden gedaan.
Verbruik BioGesso® Intonaco mangiaVOC®: ≈ 11,5 kg/m2 per cm dikte.
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EDEL WIT IN DE NATUURLIJKE STAAT

KERAKOLL S.p.A. Via dell’Artigianato, 9
41049 Sassuolo - MO - Italy - www.kerakoll.com
12
DoP n° 0205
EN 13279-1:2008
BIOGESSO INTONACO MANGIAVOC
Gypsum based building plaster B2/50/2
Reaction to fire

AANBRENGEN

TECHNISCHE GEGEVENS
Aspekt
Volumegewicht
Mineralogische aard aggregaat
Korrelgrootteverdeling
Houdbaarheid
Verpakking
Aanmaakwater
Soortelijk gewicht mengsel
Gebruiken bij temperaturen
Min. dikte
Max. dikte per laag
Verbruik

voorgemengd Edel wit
≈ 1,12 kg/dm3
UEAtc/CSTB 2435
silicium-carbonaat
0-1,8 mm
≈ 6 maanden op een droge plaats
Zakken van 25 kg
≈ 7 ℓ / 1 zak van 25 kg
≈ 1,43 kg/dm3
EN 1015-6
van +5 °C tot +30 °C
≥ 5 mm
≈ 3 cm
≈ 11,5 kg/m2 per cm dikte

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 ± 2 °C, 50 ± 5% R.V. en zonder ventilatie. Deze waardes kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats.

PRESTATIES
KWALITEIT VAN DE BINNENLUCHT (IAQ) VOC - EMISSIE VAN ORGANISCHE VLUCHTIGE STOFFEN
Voldoet aan
EC 1-R plus GEV-Emicode
Cert. GEV 4090/11.01.02
HIGH-TECH
Bestendigheid tegen de verspreiding van waterdamp (μ) > 8
EN 12572
Warmtegeleidingsvermogen (λ10, dry)
0,43 W/mK (geprinte waarde) EN 13279-1
Reactie op brand
klasse A1
EN 13501-1
Knikvastheid na 7 dagen
> 1 N/mm2
EN 13279-2
2
Drukvastheid na 7 dagen
> 2 N/mm
EN 13279-2
Hechting op ondergrond na 7 dagen
> 0,3 N/mm2
EN 13279-2
Warmtegeleidingsvermogen
0,43 W/mK
EN 1745
Voldoet aan
B2/50/2
EN 13279-1

BELANGRIJK
- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- beschermen tegen direct zonlicht, vorst en regen
- bescherm de oppervlakken tegen tocht
- vraag het veiligheidsblad aan als dat nodig is
- v oor meer informatie kunt u contact opnemen met Kerakoll Global Service +39 0536.811.516 globalservice@kerakoll.com

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED
IT242729/UK
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Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 ± 2 °C, 50 ± 5% R.V. en zonder ventilatie. Deze waardes kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats.

KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

BS 18001
CERTIFIED
IT255412/UK

®

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council

Member

Member

Member

De gegevens met betrekking tot de Eco en Bio classificatie verwijzen naar het GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot augustus 2014 (ref. GBR Data Report - 09.14); en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door
KERAKOLL SpA; de eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze direct van de site is gehaald. De technische specificaties
zijn het resultaat van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien de omstandigheden van de werkplaats en van de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze
bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.

