
Oxal WPw WTA
Afwerklaag (herstelpleister WTA) uit het Oxal bepleisteringssysteem
(Wit) voor het herstel van vocht- en zoutbelast metselwerk

Ondergrondvoorbereiding
Eventuele aanwezige oude pleisterlagen minstens
80 cm. rondom de vastgestelde schadezone volle-
dig weghakken. Losse delen, oude verflagen,
oude pleisterlagen, stof, vervuiling, bitumineuze
lagen enz. dienen volledig te worden verwijderd.
De ondergrond moet voldoende draagkrachtig en
vrij zijn van alle andere losmakende stoffen.
Metselvoegen dienen afhankelijk van de zoutbe-
lasting minimaal 2 cm diep te worden uitgehakt.
Daarna het metselwerk met een staalborstel of
met olievrije luchtdruk grondig reinigen.
Aansluitend worden de voegen met Oxal PGP
dicht gezet. Droge of sterk zuigende ondergronden
dienen vooraf voldoende te worden voorgenat.
Ter verbetering van de hechting en voor het redu-
ceren van de zuigkracht van de ondergrond wordt
vooraf Oxal VSM met 50 - 70 % oppervlakte dek-
king op de voorbehandelde ondergrond aange-
bracht. Als nivelleringspleister, voor het uitvullen
van grotere oneffenheden en bij hoge concentra-
ties schadelijke zouten wordt Oxal PGP als eerste
pleisterlaag conform technisch merkblad aange-
bracht.

Mengen
Een verpakking Oxal WPw WTA wordt in ca. 7,5 -
8 l schoon water gestrooid en met een langzaam
draaiend dubbelroerwerk, homogeen en klontvrij
gemengd tot een goed verwerkbare mortel wordt
verkregen. De mengtijd is ca. 2 - 3 minuten
.
Verwerking
Oxal WPw WTA kan met de hand of machinaal

worden verwerkt (b.v. PFT G4, spuitstuk 6/3, zon-
der voor te mengen). De laagdikte van Oxal WPw
WTA is afhankelijk van de op voorhand bekende
zoutbelasting. De minimale laagdikte bedraagt 15
mm in combinatie met de nivellerungspleister en
20 mm zonder nivelleringspleister. Bij laagdikten
van > 30 mm, dient men tweelagig te werken. Voor
het aanbrengen van volgende materiaallagen
moet een wachttijd van 1 dag per mm laagdikte
worden aangehouden (bij 20 °C/65 % relatieve
luchtvochtigheid). Om een goede hechting tussen
de afzonderlijke pleisterlagen te garanderen kan
de verse pleisterlaag met de tandkam ruw worden
weggezet, of de aangetrokken pleisterlaag met
een roosterspaan worden opgeruwd. De laatste
pleisterlaag wordt in verse toestand met een alu-
minium rei strak getrokken. Na voldoende doorhar-
ding kan de pleisterlaag worden afgewerkt.

Nabehandeling
De vers aangebrachte Oxal WPw WTA moet tij-
dens de uitharding, voor te snelle waterontrekking
(zon, wind en hoge temperaturen) beschermd wor-
den. Indien men een speciale oppervlaktestructuur
wenst, kan Exzellent 750 als minerale afwerklaag
worden aangebracht.

Bijzondere richtlijnen
Aangetrokken mortel mag niet door toevoeging
van water, noch met verse mortel weer verwerk-
baar worden gemaakt! Het WTA-Merkblad
E 2-9-04/D „Herstelpleister systemen“ en 
DIN 18550 dienen in acht te worden genomen.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Herstellen van vocht- en zoutbelaste ondergronden zowel voor binnen als buiten
• Geschikt voor alle minerale ondergronden zowel voor binnen als buiten en als plintbepleistering

• Hoge zoutbindende capaciteit
• Systeemproduct WTA gecertificeerd
• Machinaal verwerkbaar, zonder voor te mengen (met doorstroommenger pomp)
• Zeer goed sponsbaar / af te werken, vocht-, weer- en vorstbestendig
• Hoge waterdampdoorlaatbaarheid
• Eénlagig verwerkbaar tot 30 mm
• Eindafwerking mogelijk na ca. 2 - 3 uur (afhankelijk van de weersomstandigheden en de ondergrond)

Verwerkingsrichtlijnen 
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Eigenschap Eenheid Waarde Opmerkingen

Verbruik kg/m2 ca. 9 bij een laagdikte van 10 mm

Watertoevoeging l ca. 7,5 - 8 per 30 kg zak

Opbrengst l ca. 33 per 30 kg zak

Korrelmaat mm 0 - 1,2 Lucht- en ondergrondtemperatuur

Verwerkingstijd uur ca. 1 bij + 20 °C/65 % relatieve luchtvochtigheid

Verwerkings- °C ≥ +5 - +30 Lucht- en ondergrondtemperatuur
voorwaarden Voor gebruik minstens 24 uur bij > + 5 °C

opslaan

Luchtporiën Vol.-% > 25

Mortelklasse R CS II conform DIN EN 998-1

Waterdampdiffusie- - < 12
weerstandsgetal µ
Porositeit Vol.-% > 40

Technische eigenschappen Oxal WPw WTA

Productkenmerken Oxal WPw WTA

Kleur natuurwit

Basis cement met verhoogde sulfaatbestendigheid conform DIN
EN 197-1, toeslagstoffen conform DIN 13139

Levering 30 kg zak, 1 Pallet (35 zakken à 30 kg)

Opslag Bij droge opslag in originele gesloten verpakking minimaal
12 maanden houdbaar. Beschermen tegen vorst!

Verpakkingsafvalverwerking Gelieve in het belang van ons milieu, de verpakking volledig leegmaken!
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Opmerking: De in dit informatieblad verschafte informatie stemt naar beste weten overeen met onze ervaring, maar is echter geheel vrijblijvend.
Deze informatie moet op de desbetreffende bouwobjecten, gebruiksdoeleinden en de unieke plaatselijke eisen worden afgestemd. Dit vooropge-
steld, staan wij in voor de juistheid van de gegevens binnen het raamwerk van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Aanbevelingen van onze
medewerkers die afwijken van de in dit informatieblad verschafte informatie, zijn slechts bindend indien ze schriftelijk door ons zijn bevestigd. De
algemeen erkende technische regels dienen in ieder geval te worden nageleefd. 

Uitgave 05/15. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 

Alle informatie over de eigenschappen / structuur zijn gebaseerd op laboratoriumtesten en kunnen
variëren in de praktijk. Om de technische geschiktheid in individuele gevallen vast te stellen, wordt
het aanleggen van een proefvlak aanbevolen.


