
 

 

 

 

 

 

 

DE PRODUCTIELOKATIE VAN ARGILUS COATINGS LIGT OP 300 M VAN DE KLEIGROEVEN. 

ONZE GRONDPRODUCTEN ZIJN 100 % MILIEUVRIENDELIJK, RECYCLEERBAAR EN 

HERBRUIKBAAR 

 

GEBRUIK 
BATICLAY DEKKENDE COATING wordt gebruikt op oude binnen- en buitenmuren, en op 
ieder bouwtype zoals woningen, schuren, bijgebouwen, stallen.... 
Wordt vooral als dekkende coating gebruikt, maar ook om de stenen, bakstenen of vakwerk van 
oude gebouwen te voegen. De dekkende coating wordt afgewerkt met een spaan, borstel of 
spons. 

SAMENSTELLING 
- Zeer fijne klei 
- Puzzolaan kalk (FL 3.5C – CL20, Q80) 
- Rivierzand met verschillende korrelsamenstelling 

GEBRUIK/VOORBEREIDING VAN DE 

OPPERVLAKKEN 
Het oppervlak moet schoon, gezond en bestendig zijn. 
Bij warm en droog weer wordt ten zeerste aangeraden om het te behandelen oppervlak de avond 
voor het aanbrengen te bevochtigen, en indien nodig op de dag zelf nogmaals te bevochtigen. 

GESCHIKTE OPPERVLAKKEN 
Oud metselwerk, stapelwerk, of gestampt, gevelsteen.... en BATICLAY basiscoating. Voor 
andere oppervlakken, wordt u verzocht contact op te nemen met de fabrikant 

ONGESCHIKTE OPPERVLAKKEN 
- Direct op betonblokken, celbeton, baksteen…. Voor al deze oppervlakken moet eerst een 
BATICLAY basiscoating aangebracht worden, of neem contact op met de fabrikant. 
 – Houten oppervlakken  
- Horizontale of gebogen oppervlakken 
- Geverfde oppervlakken, RPE dik plastiekbedekking. 

BEREIDING VAN DE DEKKENDE COATING 
BENODIGD MATERIAAL: betonmolen, menger, spuitmachine. 
WATERMENGSEL: ongeveer 5 liter per 1 zak van 25 Kg. Bij de waterdosering moeten de 
bijgeleverde aanwijzingen nauwkeurig opgevolgd worden, voor een gelijkmatige coating. 
MENGTIJD: MAX. 3 tot 7 minuten 
HOUDBAARHEID VAN HET MENGSEL (in de kruiwagen): MAX. 1 uur 
DIKTE: de coating is geformuleerd voor een max. aanbrengdikte van 1 cm per laag. 
DROOGTIJD TUSSEN DE LAGEN: ten minste 7 dagen 

VERBRUIK 
Het verbruik varieert naar gelang het oppervlak. 
Het gemiddelde is 1 zak voor ongeveer 1 tot 2 m

2
 met een aanbrengdikte van 10 mm. 

PRODUCT SPECIFICATIE 
BATICLAY coating is de enige coating met een mengsel van puzzolaan kalk en klei. Dit zelfde 
mengsel werd ook in de oudheid gebruikt. Het BATICLAY coating bindmiddel bestaat alleen 
uit calciumhoudend CL90 en puzzolaan kalk, ontstaan uit gebakken klei. De hydrauliciteit van 
deze kalk ontstaat door een reactie tussen puzzolaan (zeer fijn gemalen gebakken klei), gemengd 
met calciumhoudende kalk. De puzzolaanachtige reactie is snel, en de uiteindelijke weerstand 
van de verkregen mortel stabiliseert één week na applicatie. Dit is een enorme tijdwinst in 
vergelijking met ander kalk, waardoor ook klus sneller geklaard is. De kleur van de 
basiscoating is afhankelijk van het gebruikte puzzolaan. Dit kan gaan van roze/rood tot wit, 
naar gelang het ijzeroxide in de gebakken klei. 
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 Broeikasgas 

1) Coating bestaand uit Romeins 

bindmiddel, zoals gebruikt in de oudheid 

(bv. haven van CEØEE) 

2) Mechanische weerstand na 7 dagen 

gelijk aan de na 28 dagen, oftewel 10 

Mpa op genormaliseerd mortel. 

3) Zeer zwak koolstofresultaat, doordat 

het puzzolaan zeer kort op zeer hoge 

temperatuur gekookt is. 

4) Optimale adembaarheid van de 

muren voor oude gebouwen. 

- Stukjes baksteen 

- Fijn grind 

- Polypropyleen vezels 

TECHNISCHE KENMERKEN  

PORIËNGEHALTE = 25 à 30 % 

ABSORPTIEVERMOGEN VAN 

WATERDAMP (kg/(m.s.Pa)) = 2,0.10-11 

KRIMPING = na 48u drogen, gelijk aan 

een coating op basis van hydraulische 

kalk. 

MECHANISCHE WEERSTAND 

TEGEN DRUK na 28 dagen = tussen 3,5 

en 4,5 MPa 

REACTIE OP VUUR (onbrandbaar)= M0 
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VOORZORGSMAATREGELS 
BIJ GEBRUIK 

MIN. TEMPERATUUR +10°C en +25°C 

Ne pas appliquer sur supports gelés ou 
Niet aanbrengen op ontdooiende 

oppervlakken, bij warmte of volop in de 

zon, doordrenkte oppervlakken of onder 

de stromende regen en bij harde wind. 

BATI¬CLAY HECHTENDE 

ONDERLAAG gebruiken bij zeer glad 

oppervlak zoals stampbeton, 

cementbeton omhoog gewerkt langs 

ramen en deuren (met roller 

aanbrengen). 


