
 
 

 
 
FRESCOLORI Puramente 
 
Voorbereiding kalkcementpleister, 
Aquapanel, etc. 

Roestvrijstalen eindrail met speciale lijm 
bevestigen, binnenkant apart versterken. 

 
Hoeken afdichten 

Hoeken met afdichtingsmiddel en 
afdichtingsband afdichten. 
 
Wandoppervlakken met afdichtingsmiddel 
versterken en afdichten 

Tot een plamuurbare consistentie 
verwerken, twee lagen plamuur met een 

drogelaagdikte van minstens 2 mm 
aanbrengen. Het afdichtingsmiddel met een 

getande spaan aanbrengen, met weefsel 
inbedden en met een plamuurspaan 
aandrukken. Nadat het oppervlak droog is 

nog een keer met het afdichtingsmiddel 
bewerken. 

 
FRESCOLORI coating 

FRESCOLORI Caramor-marmerpleister op het 
gehele gegronde oppervlak aanbrengen en 

op korreldikte gladstrijken. 
 
FRESCOLORI Puramente 

 
Voorbereiding bestaand tegelwerk 

Tegels met verdunmiddel reinigen. 
Roestvrijstalen eindrail met speciale lijm 

bevestigen, binnenkant apart versterken. 
 
Hoeken afdichten 
Hoeken met afdichtingsmiddel en 
afdichtingsband afdichten. 

 
Wandoppervlakken met afdichtingsmiddel 
versterken en afdichten 
Tot een plamuurbare consistentie 
verwerken, twee lagen plamuur met een 

drogelaagdikte van minstens 2 mm 
aanbrengen. Het afdichtingsmiddel met een 

getande spaan aanbrengen, met weefsel 
inbedden en met een plamuurspaan 

aandrukken. Nadat het oppervlak droog is 
nog een keer met het afdichtingsmiddel 

bewerken. 
 
Vormgeving met FRESCOLORI Puramente 
 
FRESCOLORI Puramente 

FRESCOLORI Caramor-marmerpleister op het 
gehele voorbereide, gegronde oppervlak 

aanbrengen met een stalen spaan, na een 
korte droogtijd een tweede laag 

FRESCOLORI Caramor-marmerpleister 

aanbrengen. Kort wachten en daarna het 
oppervlak bevochtigen en met een stalen 

spaan gladstrijken. Aansluitend het 
oppervlak met een stalen spaan polijsten. 

Het resultaat is een robuust, verzadigd 
oppervlak. Een bijzonderheid van deze 

techniek is dat het oppervlak niet altijd 
overal dezelfde structuur heeft. Afwijkingen 
van het voorbeeldoppervlak zijn mogelijk en 

zijn als het ware het “handschrift” van de 
verwerker. 

 
FRESCOLORI verzegeling 

Waterige, zijdemat glanzende en 
transparante verzegeling met twee 

componenten en goede bestendigheid 
tegen chemicaliën.  
 
Voorbereiding FRESCOLORI Maranzo 
 
Hecht- en primerdispersie voor vloeren 
Primer, hechting en poriënsluiting met 

waterafstotend effect, voorkomt bij het 
egaliseren het opstijgen van luchtbellen 

vanuit de ondergrond. Roestvrijstalen 
eindrail met speciale lijm bevestigen, 
binnenkant apart versterken. 

 
Vloeregalisatie 

Binnen/buiten. Vloeren. Plamuren en 
egaliseren van betonnen vloeren, 

cementdekvloeren, tegelvloeren, stenen 
vloeren en andere geschikte vloeren. 

 
Hecht- en primerdispersie voor vloeren 
Primer, hechting en poriënsluiting met 

waterafstotend effect, voorkomt bij het 
egaliseren het opstijgen van luchtbellen 

vanuit de ondergrond. 
 


