
S T E E N G A A S

DE MEEST FLEXIBELE PLEISTERDRAGER

Bij toepassing van steengaas als pleisterdrager  

ontstaat naadloos stucwerk met de grootst  

mogelijke zekerheid tegen scheurvorming.  

Steengaas is flexibel en laat zich prachtig  

afwerken, met een strak en vormvast resultaat. 

OPTIMAAL BIJ RENOVATIES EN REPARATIES
Bij projecten zoals grootschalige renovaties en  

restauraties is steengaas een optimale pleisterdrager.  

Deze keramische pleisterdrager neutraliseert  

spanningsverschillen in de ondergrond, waardoor  

het uitermate geschikt is voor reparaties bij scheurvorming 

en renovaties. Het steengaas vormt een perfecte en  

naadloze ondergrond voor stucwerk, waardoor een  

optimaal eindresultaat gerealiseerd kan worden.

FLEXIBEL EN VORMVAST
Wie flexibel wil bouwen, heeft materiaal nodig dat 

flexibel te verwerken is. Steengaas is flexibel en laat zich 

prachtig afwerken met een strak en vormvast resultaat. 

Ideaal dus voor architectonische hoogstandjes,  

bijzondere objecten in bijvoorbeeld pretparken en  

tuinen, kunstwerken en alle vormen waarbij fantasie  

en creativiteit geen beperkingen kennen. 
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Uw vakhandel:

BRANDVEILIGHEID
Steengaas is een product met een hoge brandveiligheid.  

Deze brandveiligheid wordt nog versterkt wanneer er  

brandwerende mortels worden toegepast. Steengaas is  

niet alleen onbrandbaar. Het beschermt als thermische  

isolator samen met de pleisterlaag tevens de onderliggende  

constructies tegen brand. 

GELUIDSISOLATIE
In combinatie met lichte, voorbewerkte of later aangebrachte 

isolatiematerialen geeft steengaas een perfecte thermische  

afdichting. In rumoerige ruimtes bieden bepleisterde  

steengaaswanden een goede geluidsisolatie.

BETROUWBAAR
Steengaas is scheurvrij en bestand tegen temperatuur- 

wisselingen, schimmel, rot en ongedierte. Stucwerk hecht zich 

uitstekend via de openingen in het steengaas en aan het ruwe  

oppervlak van de klei-noppen. Dit zorgt voor een optimale  

hechting van stucwerk. 

ROESTVRIJ
Steengaas is ook verkrijgbaar in een uitvoering met  

RVS draad. Ideaal voor toepassing buiten en in  

natte ruimtes.

MEER INFORMATIE
Voor techische informatie en advies neemt u contact op  

met onze verkoopbinnendienst: +31 (0)570 50 38 30.

S T E E N G A A S
D E  M E E S T  F L E X I B E L E  P L E I S T E R D R A G E R

KENMERKEN STEENGAAS

• Dubbele hechting

• Eenvoudige verwerking en afwerking

• Geschikt voor creatieve toepassingen

• Hoge brandveiligheid

• Verbeterde geluidsisolatie

• Laag gewicht

• Naadloos stucwerk mogelijk
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REPAREREN VAN SCHEUREN


