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DIN EN 998-1-2010-12
THERMOPAL-FS33
Saneerpleistermortel

Drukvastheid CS II
Capillaire wateropname 24h, prisma ≥ 0,3 kg/m2

Waterindringing ≤ 5 mm
Waterdampdiffusie coëfficient (μ) ≤ 15
Hechttreksterkte 28 d ≥ 0,08 N/mm2

Breukbeeld B
Warmtegeleiding, λ10, dry, tabel 
middelwaarde (P = 50 %), DIN EN 1745 < 0,67
Brandgedrag A1
Langdurige hechtkracht 
(vorstbestendigheid) bestand, bij 
 toepassing conform TM

• minerale fijnpleister
• dampopen
• spanningsarm
• voor binnen en buiten
• voor laagdiktes van 1 tot 3 mm

Toepassing:
THERMOPAL-FS33 wordt toegepast als pleistermortel 
voor het verkrijgen van zeer gladde oppervlakken. Het 
is geschikt voor toepassing op grove, gestructureerde 
minerale pleistervlakken, tevens  als fijnpleister en 
oppervlaktepleister voor binnen en buiten (mortelgroep 
PII b). Op saneerpleisters  THERMOPAL-SR44, 
THERMOPAL-SR24 en THERMOPAL-ULTRA voor het 
maken van een glad oppervlak.

Technische gegevens:
Kleur: cremewit
Basis: cement/kalk, toeslagstoffen
Verwerkings-/
ondergrondtemp.: +5 °C tot +30 °C

THERMOPAL®-FS33 Art.-Nr. 2 01422
Fijnpleister voor THERMOPAL®-saneerpleisters

Verwerkingstijd): ca. 60 minuten
Waterdosering: ca. 6,5– 7,0 l/25 kg
Stortmassa(verse mortel): ca. 1,8 kg/l 
Verbruik: ca. 1,4 kg /m2/mm laagdikte
Buigtreksterkte en 
drukvastheid: ca. 1,0/4,0 N/mm2 na 28 d*)

Wateropnamecoëfficiënt: 0,11 kg/(m2× h0,5)

Waterdampdiffusie-  
weerstand, µ: ca. 10
Verpakking: 25-kg-zak
Opslag:  droog, 12 maanden in 

originele gesloten verpakking, 
aangebroken verpakkingen 
kortstondig verwerken

*)  De waarden gelden bij +23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid.

Ondergrond:
De minerale ondergrond moet draagkrachtig, vast, 
gripvast en vrij van hechtingsverminderende stoffen zijn.
Krimpprocessen moeten verregaand afgesloten zijn. 
Losse randzones tot op de vaste kern verwijderen. Sterk 
zuigende ondergronden vooraf met ASO-Unigrond 
1: 4 met water verdund gronderen. Bij toepassing op 
THERMOPAL-SR24, THERMOPAL-SR44 of
THERMOPAL-ULTRA is geen grondering noodzakelijk.

Verwerking:
In een schone kuip 6,5–7,0 l schoon water aan 25 poeder 
toevoegen en met een menger (ca. 300–700 min-1) 
zolang mengen tot een klontenvrije, standvaste, smeuïge, 
pasteuze spachtelmortel ontstaat. De mengtijd bedraagt 
ca. 2–3 minuten. Het materiaal met een vlakspaan, troffel 
e.d. in de vereiste laagdikte. Na voldoende droging het 
oppervlak met een sponsbord naschuren. 
Voortijdig of te intensief naschuren bewerkstelligt 
bindmiddelconcentraties aan het oppervlak en kan 
spanningsscheuren veroorzaken. Per 1 mm laagdikte 
1 dag standtijd aanhouden.

SCHOMBURG B.V. 
Postbus 343 
NL-7900 AH Hoogeveen 
Tel.  0528 / 267171  
Fax  0528 / 267288 
e-mail  info@schomburg.nl 
web www.schomburg.nl Technisch Infoblad



2/2 51/17SF/MV/TM

Attentie:
• Niet te behandelen vlakken beschermen tegen de 

inwerking van THERMOPAL-FS33.
• Reeds opstijvende THERMOPAL-FS33-mortel niet 

meer verwerkbaar maken door het toevoegen van 
extra water of verse mortel, er bestaat het risico op 
ontoereikende drukvastheidwaarden!

• Zeer vochtige ondergronden veroorzaken eventueel 
langere wachttijden tot aan de oppervlaktebewerking.

• Zeer hoge luchtvochtigheid vermijden door passende 
maatregelen, zoals bijv. een condensdroger, ventilatie 
etc. Directe heaters of tocht vermijden.

• Als gekleurde afwerking uitsluitend diffusieopen 
silicaatverven toepassen.

• Beschermen tegen sterke zonnestralen.
• Bij te snelle waterontrekking (opgewarmde ruimtes 

of sterk zuigende ondergronden) of niet voldoende 
doorgedroogde pleisterondergronden bestaat het 
risico op scheurvorming!

• Bij het uitvoeren van pleisterwerkzaamheden 
principieel de DIN18350 en DIN V 18550 in acht 
nemen. Het pleisteroppervlak moet na volledige 
doordroging scheurvrij zijn, haar- en krimpscheurtjes 
zonder holliggende lagen zijn echter probleemloos 
aangezien ze de technische eigenschappen niet 
beïnvloeden.

S.V.P. een actueel EG-productveiligheidsblad inzien!
GISCODE: ZP1

Al deze gegevens zijn verkregen door onderzoek en praktijkervaringen gedurende vele jaren. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder 
onze producten worden toegepast, en het feit dat wij op de verwerking geen invloed hebben, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen eindresultaten.


